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ًدد٤تجس  ٓدٖ  ٌدد٘ج ٝ ٓدٖ ندنٝم  ٗل ٌدضـلنٙ  ٝٗؼدٞم دددج،  ٌددضؼ٤٘ٚ ٝٗ ٔد ٙ ٝٗ ٔد  ،  ٗق إٕ ثُق

ٖ ٣عَِ كال ٛجد١ ُٚ  ٝ نٜ   ٕ ال إُٚ إال هللا ٝف ٙ  ٓٝ  ُٚ َ ُٓع ٙ هللا كال   ٜ٣ ٖ  ػٔجُ٘ج  ٓ

 .-ملسو هيلع هللا ىلص-ال نن٣ي ُٚ  ٝ نٜ   ٕ دمحمثً ػذ ٙ ٝمًُٞٚ 

  ٓج دؼ ....

ُد٠  ِد٠ غن٣دن ثُٞلدٍٞ إ صٞثؽٚ ثُصقٞر ثإلًال٤ٓز ػوذجس ػ ٣د ر ٝػٞثةدن ٓلضِلدز ػ

 -ًذقجٗٚ ٝصؼج٠ُ-ٛ كٜج ثُٔ٘شٞد إلػالء ًِٔز هللا ك٢ ثألمض  ٝصؼذ٤  ثُ٘جى ُندْٜ ٝإُْٜٜ 

 ٝثُض٤ٌٖٔ ُإلًالّ.

ٛدذٙ  ٘دجكو٤ٖ  ٝ ٓدٖ ثٌُلدجم ٝثُٔ ٓدٖ كؼدَ  ػد ثء هللا  ٌدٕٞ  مؿدْ -ٖٝٓ ٛذٙ ثُؼٞثةن: ٓج ٣

صٌلَ دٜج دشنغ: صوٟٞ  -ًذقجٗٚ ٝصؼج٠ُ-٤ٌُش دؼٞثةن فو٤و٤ز؛ ألٕ هللا  -نٛجًغنصٜج ٝخط

ج : -صؼج٠ُ-ث٤ٌُِٖٔٔ ٝلذنْٛ؛ هجٍ  َٔ َ دِ َّٕ ثَّللَّ ْْ َن٤ْتجً إِ ُُٛ ْ٤ ًَ  ْْ ًُ صَضَّوُٞث ال ٣َعُنُّ َٝ ْٕ صَْصذُِنٝث  إِ َٝ

ِقد٤ػ   ُٓ  َٕ ُِدٞ َٔ ٓدج [ٕٓٔ]آٍ ػٔدنثٕ: ٣َؼْ ٌدٖ ثُٔشدٌِز ثُقو٤و٤دز صضٔغدَ كد٢  ٘دجء   ُٝ ٓدٖ  د ٌدٕٞ  ٣

ثُصقٞر  ٗلٌْٜ  ُٝو  ًجٗش ٓشٌِز ثالخضالف ثٌُذ٤ن ٖٓ ثالصؾجٛجس ثإلًال٤ٓز ثُٔضؼ در ك٢ 

َ ثإلًال٢ٓ  َ ثُ ػٞر ٝٓ٘جٛؾٜج ٝ ٛ ثكٜج  ٣ُٞٝجس ثُؼٔ ّ ٝك٢ صطذ٤وٚ  ٝك٢ ًٝجة ْ ثإلًال كٜ

ْ ثُؼٞثةن ك٢ غن٣ن ثُصقٞر  ٝٓٔج ًجٕ ُٚ  ًذن ثألعن ك٢ ثٗصنثف ًغ٤ن ٖٓ ػٞثّ  ٖٓ  ػظ

ث٤ٌُِٖٔٔ ػٖ كصجةَ ثُصقٞر ثإلًال٤ٓز ًِٜج؛ ألْٜٗ ٣نْٜٝٗ ٣لضِلٕٞ كد٢ ثٌُغ٤دن ٝثُو٤ِدَ 

ٛدٞ  ُد ٟ ثُشدلر ؿ٤دن ثُِٔضدوّ ددإ ثُصدٞثح  ٝثٌُذ٤ن ٝثُصـ٤ن  ك٤ٌٕٞ ثُٔذدنم ثُشد٤طج٢ٗ 

ًددٞءثً دقدد ٝط ثُٔؼددجمى ثٌُال٤ٓددز  ٓددن  دددَ  -ثالدضؼددجد ػددٖ ثُؾ٤ٔددغ فضدد٠ ٣ضلوددٞث  ٝثهدثد ثأل

ٓدٖ  -جً ٝدجألد ثٕ ٝثٌُالؿ  ف٤جٗ د٤ٖ ثالصؾجٛجس ثُٔلضِلز  ٓٔج  صجؿ ثُلنلز ألػ ثء ثإلًالّ 

ٍ ٛذث ثُضطجفٖ  ًٝٔج هجُٞث: صٌٕٔ٘ٞ ٖٓ ثُِؼخ ػ٠ِ ٝصن ثُض٘جهط  ثٌُلجم ٝثُٔ٘جكو٤ٖ الًضـال

ٜددْ  ًددجٕ ُ ًددال٤ٓز ثُٔضِلددز إلظددؼجف ثُؾ٤ٔددغ  ٝهدد   ٛددجس ثإل ًددق ثُذددجُؾ  -ددد٤ٖ ثالصؾج ٓددج  -ُأل
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ٕ ك٢ ٓؼ ٝ ًغ٤ن ٓٔج ٣ندٝ   ٕ ْ ثُذِ ثٕ ثإلًال٤ٓز ثُض٢ ظٜنس ك٤ٜج ثُصقٞر ٣ن٣ ٝ فلظٜج  -ظ

 .-هللا ٝدجمى ك٤ٜج ٝٛ ٟ  د٘جءٛج إ٠ُ ًٞثء ثٌُذ٤َ 

ٓدٖ خجُلدٚ  ِد٠  ُدذ١ ٣دنثٙ ِٓو٤دجً ددجُِّٞ ػ ًدال٤ٓز كد٢ غن٣ودٚ ث ٝثٗ كغ  ًغن ثالصؾجٛجس ثإل

ًدددال٤٤ٖٓ فددد ر  ٝثندددضؼِش فدددٞثمثصْٜ  ٝثُضوصددد٤ن ٝثُلشدددَ  ٝهثدس ٗذدددنر ثُقددد ٣ظ دددد٤ٖ ثإل

ُدز ٝٓؾجدال صْٜ دؼذجمثس ٗجم٣ز ٝهذثةق ِٓضٜذز ػ٠ِ ثُٔلجُل٤ٖ  ٓٔج دكدغ ددجُذؼط كد٢ ٓقجٝ

ٓددٖ خالكددجس  ِددضلِر  ِددز؛ ُ ٔددجػ٢ ؽٔ ًددال٢ٓ ثُؾ ٔددَ ثإل ُدد٠ ٗذددذ ثُؼ ُؼددالػ هعدد٤ز ثُلددالف إ

ًدٍٞ هللا  ٘دٚ-ُقذ٣لدز  -ملسو هيلع هللا ىلص-ثُؾٔجػجس؛ ٓضداٝالً فد ٣ظ م ِْدَي ثُِْلدَنَم «: -مظد٢ هللا ػ ٍْ صِ كَدجْػضَِو

دديَ ًَُِّ  ُِ َِدد٠ مَ ْٗددَش َػ َ َٝ ُس  ْٞ دد َٔ َي ثُْ ًَ َِ َنددَؾَنُر َفضَّدد٠ ٣ُد ِْم ْٕ صَؼَددطَّ دِاَْلدد َ  ْٞ َُدد َٝ دج   َٜ«
()ٔ

ٛددذٙ  ِدد٠    ػ

ٓدغ  ٕ صا٣ٝدَ ثُؾٔجػجس  ًدالّ   ثإلًال٤ٓز ثُض٢ ال ٣شي ٛٞ ٝال ؿ٤نٙ ك٢ ػِٜٔج ٖٓ  ؽَ ثإل

ْ ثُذ٣ٖ ٣ضٔغِٕٞ ك٢  َ ثُذ ع ثُ ػجر ػ٠ِ  دٞثح ؽْٜ٘  ٝٛ ٍ ك٤ٚ ػ٠ِ  ٛ ثُق ٣ظ ثُذ١ ال إنٌج

ٔددج٤٤ٖٗ ٝثُودد٤٤ٖٓٞ ٝثُقددود٤٤ٖ   ًددذ٤َ هللا  ًجُؼِ ُددذ٣ٖ ٣صدد ٕٝ ػددٖ  ٘ددجكو٤ٖ ث ٘ددج كدد٢ ثُٔ ٝثهؼ

ٛدَ ثُذد ع  ُد٠   ٛددذث دجإلظدجكز إ ٓدغ  ٕ  ُدنٝثكط ٝٗقدْٞٛ   ًدجُلٞثمػ ٝثُطدنم ثُصدٞك٤ز ٝث

ٓددٖ  ٛددج  ٌدداُز ًـ٤ن ٛددذٙ ثُٔ ِدد٠  ٓددن ندد٤تجً  دددَ ثهدثدس ثُلالكددجس ػ ٓددٖ ثأل ُددْ ٣ـ٤ددن  ي  ٌدِد ثُٔ

ٌدٜٔج  ٝ  ٌدذخ ػد ّ ف ُدذالد د ٔدٞثغٖ ٝث ٓدٖ ثُ ًدال٢ٓ كد٢ ًغ٤دن  ٔدَ ثإل ثٌُٔجةَ  ٝصٞهق ثُؼ

ّ ٓشنٝػ٤ز ثالؽضٔجع ػ٠ِ ثُطجػجس  كضؼطِ ش صِي ثُطجػجس ثُض٢ ال ٣ط٤ن دٌذخ ثالهض٘جع دؼ 

ٖ إصٔجٜٓج دا٣ز لٞمر إال دجالؽضٔجع فٍٞ ه٤جدر ٝثف ر ٝكْٜ  ثألكنثد ثُو٤جّ دٜج  ٝثُض٢ ال ٣ٌٔ

 ٝثف  ٝػَٔ ٝثف .

َ ػالػ ثألٓن  إ٠ُ ثُض٣ٜٖٞ ٖٓ نإ ثُلالف  -ًٔج ٣ظ٘ٚ  -ٝثٗ كغ ثُذؼط ث٥خن ك٢ ًذ٤

ٓددٖ ًدَ  ٔددغ  ًدجٕ ٗٞػددٚ  ٝؽؼددَ ؿج٣ضدٚ ٝٛ كددٚ  ٕ ٣ؾض ٓددج  ْ   ٣دجً  ِٜ ًُدد٤ِّ٘ ًددالّ   ُد٠ ثإل ٌددخ إ ثٗض

ْ ك٢ إغجم نؼجم ٝثف   ٜٝٓ٘ؼ كعلجض ٝثًغ ٣ضٌغ ُِض٘جهعجس ك٢ كْٜ ثإلًالّ  ٝٓذض ػٜ

                                                 

(
1

 (.1847(،موعلؾؿم)70،م84،م3606(مرواهماظؾكاريم)م
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ٝثُؼَٔ دٚ ك٢ إغجم هجػ ر ًٔجٛج مٛذ٤ز  ٢ٛٝ: ) ٕ ٗؾضٔغ ك٤ٔج ثصلو٘ج ك٤ٚ  ٣ٝؼدذم دؼعد٘ج 

ُدذ١ دٍ ػ٤ِد ٚ ثٌُضدجح دؼعجً ك٤ٔج ثخضِل٘ج ك٤ٚ(  ٢ٌٗٝ ك٢ ؿٔجم فٔجًضٚ ثُٔٞهدق ثُٞثؽدخ ث

ًدٍٞ هللا  ٜدج م -ٝثٌُ٘ز ٝإؽٔجع ًِق ثألٓز ٖٓ  َٛ ثُذ ع   َٛ ثكنم ثُ٘جم٣ز ثُضد٢  خذدن د

  ٝفض٠ ظٖ ثُذؼط إٌٓجٕ ثُضوجمح د٤ٖ  َٛ ثٌُ٘ز ٝنن  َٛ ثُذ ع  ًجُنثكعز  ٝ ؿالر -ملسو هيلع هللا ىلص

ٔدج٤٤ٖٗ ٛدَ ثُذد ع ثُٔؼجلدنر ًجُؼِ ٓدغ   ََ ثُضوجمح  ٝثُقدود٤٤ٖ  ثُصٞك٤ز ٝٗقْٞٛ  دَ مدٔج هَذِ

ٝثُ ٣ٔونثغ٤٤ٖ  ٝإٕ ُْ ٣قع مكجهٚ ك٢ ثُصقٞر ثإلًال٤ٓز د٘ص٤ذْٜ ٖٓ ٛذث ثُضوجمح ٖٝٓ 

 فظْٜ ك٢ صطذ٤ن صِي ثُوجػ ر ثٌُٔٔجر: ثُذٛذ٤ز.

٘دٚ ٝدد٤ٖ ؿ٤دنٙ كد٢  ١  ُدذؼط ٝؽدٞد  ١ خدالف د٤ ٌدضٞػخ ث ٝػ٠ِ ثُطنف ث٥خن  ُْ ٣

ق ٌٓاُز  ٝهجٓش ثُٔؼجمى ٝٝهش ثُٔلجلِز ٝصذجدٍ ثُضْٜ ػ٠ِ هع ٌِد ج٣ج ٌٝٓجةَ ًٝؼش ثُ

 ٝثُؼِٔجء ػ٠ِ ٓن ثُؼصٞم دٕٝ ٗوصجٕ ثُقخ ٝثُٔٞدر ٝثألخٞر ثإل٣ٔج٤ٗز.

ُددالمع  ٞح ٝثُ٘ودد  ث ًدِد ُددذ٣ٖ ػُددنَف ػددْٜ٘ فدد ر ثأل ٔددجء ث ًددجٕ ٌُضجدددجس دؼددط ثُؼِ ُٝودد  

٘دجء ثُصدقٞر  -مفٔٚ هللا  -ُٔلجُل٤ْٜ ٖٓ ثُؼِٔجء: ًجدٖ فوّ   عن ًذ٤ن ك٢ ٛذث ثُلنم ٖٓ  د

ُددْ ٣ضدداعن ثُٔؼجلددنر  كددجهض ٓددغ ثُٔلددجُق  ٝ ٓددَ  ٌددجك٢  -ل٠ ٗلددي ثُطن٣ددن كدد٢ ثُؼج  -ثُودد م ثُ

ٔدجء  طٚ ػِ ًِد ُدذ١  ٓدز ٝثُلجلدز ث ًدالّ ثُؼج ثألًِٞح ثألمه٠ ٝثألكوٚ ٝثألًغن صاددجً دآدثح ثإل

 ثٌُِق ثُٔضو ٕٓٞ  ٖٝٓ ًجم ػ٠ِ ٜٗؾْٜ ٖٓ ثُٔضاخن٣ٖ.

ٓدٖ ٝك٢ ثُق٤ٖ ثُذ١ م ٟ ك٤ٚ ثُذؼط  ٕ صؼ د ثُؾٔجػجس ثإلًال٤ٓز نن ًِ ٚ  ُٔج ٣نٟ 

ٓدددٖ  ُدد٠ ًغ٤ددن  ٌددجس ثُضدد٢ صؾددن إ ٓددٖ ثُصددنثػجس ٝثُض٘جهعدددجس ٝثُٔ٘جك ٛددذث ثُضؼدد د  ذ٤جس  ًدِد

ثُٔؼجل٢ دَ ٝثٌُذجةن  ًجُـ٤ذز ٝث٤ُٔ٘ٔز ٝثُضؼصخ ثألػ٠ٔ ٝؿ٤نٛج  م ٟ ثُذؼط  ٕ ثُؼد د 

٤ُي دٔٔ٘ٞع ٝال ٓذّٓٞ  دَ مدٔج ًجٕ ٓطِٞدجً  ٝال ٣ِوٓ٘ج ثٌُؼ٢ إ٠ُ صقو٤دن ثُٞفد ر دد٤ٖ 

 س ثإلًال٤ٓز؛ ألٕ صؼ دٛج  ٓن ال فنػ ك٤ٚ ننػجً.ثالصؾجٛج
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ذ٤ز  ًِد ٘دجء  -ٗض٤ؾدز ُِضؼد د  -ًٝإ ٛذث ثُن ١ ه  ؿجح ػ٘ٚ ٓج ٣ٌٕٞ ٖٓ آعدجم  ِد٠  د ال ػ

ٚ دؼ ُ ػ٠ِ  ْ ثُؼجد١ ثُذ١ ُْ ٣عغ ه ٤ٓ َ ثٌُِٔ َ ػ٠ِ ثُنؽ ْ كقٌخ  د ثُؾٔجػجس ٤ًًِٞٝجصٜ

 غن٣ن ثالُضوثّ.

ثُلالف ٝ ٗٞثػٚ ٝ ًذجح ًَ ٗٞع ٜٓ٘ج   ًٝٝػ ًَ ٛذٙ ث٥مثء ثُٔلضِلز فٍٞ ٓلّٜٞ

ِدد٠ ثُصددنثغ  ٌددٞؽ... ٗن٣دد   ٕ ٗضؼددنف ػ ٓددج ال ٣ ٘ددٚ ٝ ٌددٞؽ ٓ ٓددج ٣ ٓددَ ٓؼددٚ  ٝ ٤ًٝل٤ددز ثُضؼج

ٌدخ  ٓدغ ثُٔلدجُق ف ثٌُٔضو٤ْ ٝثُٜٔ٘ؼ ثًُٞػ ثُذ١ ٣قجكع ػ٠ِ ثأللجُز  ٣ٌٝقٖ ثُضؼجَٓ 

ٝثخضالف دمؽز ٓلجُلضٚ  ٣ؼنف ثُلنم د٤ٖ ثُلالف ثٌُجةؾ ٝؿ٤ن ثٌُجةؾ  ٝثخضالف ثُض٘ٞع 

ُدش  ٓدج د ٌدخ  ثُضعجد  ٝٓج ٣ؼذم ك٤ٚ ثُٔلجُق ٝٓج ال ٣ؼذم  ٝدمؽز ثُؼذم ٝٓنصذضٚ  ٝمُي ف

ٔدج  ٌدجةَ ٓ ٛدذٙ ثُٔ ٔدجء كد٢  ػ٤ِٚ  دُز ثُشنع ٖٓ ثٌُضجح ٝثٌُ٘ز  ٝٓج ٗوَ ػٖ ثٌُِق ٝثُؼِ

ٔد٤ْ كد٢ ٝهج٣ددز  ُدي ثُل٤دن ثُؼ ٌدجٕ كدد٢ م ًدال٤ٓز  ُ ٛدجس ثإل ًدَ ثالصؾج ٓدش دددٚ  ُدٞ ثُضو ٗدٚ  ٗدنٟ  

ٌدجٕ  د٘جةٜج ٖٓ  ٌدنثس ٝٓؼدجُن  ُٝ ٓدٖ ٓ٘ ٜدج  ٓدج ك٤ ثالٗوالم إ٠ُ ٛج٣ٝدز ثُؼصدذ٤ز ثُؾج٤ِٛدز ٝ

ٚ ػ٠ِ ًالٓز ثُٜٔ٘ؼ ٖٓ  ٙ ثالصؾجٛجس ك٢ ثُٞهش ثُذ١ ٗقجكع ك٤ ًذ٤الً ُقٌٖ ثُؼالهز د٤ٖ ٛذ

 ثالٗقنثف ثُٔشٞٙ ُقوجةن ثُ ٣ٖ ٝللجء ثإلًالّ ثُذ١ ال صٌضؾ٤خ ثُوِٞح ث٤ٌُِٔز إال إ٤ُٚ.

 ؼ٘جلن ثألًج٤ًز ُضصٞمٗج فٍٞ ٛذٙ ثٌُٔاُز ثُلط٤نر.ُٝ٘شنع ث٥ٕ ك٢ د٤جٕ ثُ

 ً  ثالخضالف  ٓن ه م١ ٢ًٗٞ ٝٓ٘ٚ ثُٔذّٓٞ ث٢ُٜ٘ٔ ػ٘ٚ ننػج

ٖ ثٌُضجح ٝثٌُ٘ز ػ٠ِ ٝؽٞد ثالخضالف د٤ٖ د٢٘ ثُذشن ٝصو ٣ن هللا  دُش ثألدُز ثُوجغؼز ٓ

ثِفد َرً كَد: -صؼج٠ُ-مُي ػ٤ِْٜ  هجٍ هللا  َٝ دزً  َّٓ ُ َٕ ثَُّ٘جُى إاِل   ج ًَ ج  َٓ دذَوَْش َٝ ًَ دز   َٔ ِِ ًَ ال  ْٞ َُد َٝ جْخضََِلُٞث 

 َٕ لُدٞ ِِ ِٚ ٣َْلضَ دج ك٤ِد َٔ ْْ ك٤ِ ْٖ َمدَِّي َُوُِع٢َ د٤ََُْٜ٘ ِٓ :ًِٔضدٚ  -ًدذقجٗٚ ٝصؼدج٠ُ-  كذد٤ٖ هللا [1ٔ]٣دٞٗي

ِددٚ كددد٢  ِدد٠  ؽددَ ٓؼدد ٝد ال ٣وعدد٠ د٤ددْٜ٘ هذ ِددن ػ ٌددجدوز ٝهعددجءٙ ثألٍٝ كدد٢ صاؽ٤ددَ ثُل ثُ

 ثخضالكجصْٜ.
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 ٍ ْٞ َنجَء : -صؼج٠ُ-ٝهج َُ َٝ( َٖ ِل٤ ِِ ْلضَ ُٓ  َٕ ال ٣ََوثُُٞ َٝ ثِف َرً  َٝ زً  َّٓ ُ ََ ثَُّ٘جَى   ( إاِل 1َٔٔمدَُّي ََُؾؼَ

ِؼد َٔ ثَُّ٘دجِى  َْؽ َٝ َٖ ثُِْؾَّ٘دِز  د ِٓ  َْ دَّ٘ َٜ َّٕ َؽ دألَ ْٓ دزُ َمدِّدَي ألَ َٔ ِِ ًَ دْش  َّٔ صَ َٝ  ْْ ُٜد َي َخَِوَ ُِ دذَ ُِ َٝ َْ َمدُّدَي  ْٖ َمِف َٓ َٖ ٤ 

 .[1ٔٔ-1ٔٔ]ٛٞد:

 ِٔجء:ٝك٢ صل٤ٌن ث٣٥ز  هٞثٍ ُِؼ

ٍ: هُٞٚ  ْْ  : -صؼدج٠ُ-ثألٝ ُٜد َي َخَِوَ ُِ دذَ ُِ َٝ  ٌدٖ كد٢ ٛدٞ هدٍٞ ثُق ٜدْ  ٝ  ١ ُالخدضالف خِو

 مٝث٣ز  ٝمٝث٣ز ػٖ ثدٖ ػذجى.

ثُغج٢ٗ: ُِنفٔز خِوْٜ  ٝمٟٝ ثدٖ ٝٛخ ػٖ غجٝٝى  ٕ مؽ٤ِٖ ثخضصٔج إ٤ُٚ كداًغنثً  

٘دج  كودجٍ غد ُدذُي خِو  :ٖ ُدنؽ٤ِ ًدذدش  كوجٍ غجٝٝى  ثخضِلضٔج ٝ ًغنصٔج  كوجٍ  فد  ث جٝٝى: 

 ٍ ٍ:  ٤ُي هللا ٣وٞ َٖ ) كوج ِل٤ ِِ ْلضَ ُٓ  َٕ ال ٣ََوثُُٞ َٝٔٔ1 ْْ َي َخَِوَُٜ ُِ ذَ ُِ َٝ َْ َمدَُّي  ْٖ َمِف َٓ ٍ: ( إاِل    هج

ُْ ٣لِوْٜ ٤ُلضِلٞث  ٌُٖٝ خِوْٜ ُِؾٔجػز ٝثُنفٔز  ٝك٢ ثُنٝث٣ز ثألخنٟ ػٖ ثدٖ ػذدجى 

ٍ: ُِنفٔز خِوْٜ  ُْٝ ٣لِوْٜ ُِؼذثح.  هج

ٔدنثد ُدظ: ثُ ٜدْ  هدجٍ ثُغج ٔدز ٝثالخدضالف خِو ِد٠  د٣دجٕ  ُِنف ٘دجى ٓلضِلدٕٞ ػ ٖ: ثُ ٌد ثُق

ٍ: خِن ٛؤالء  ٚ: ُذُي خِوْٜ  هج ُ َ ْ مدي ؿ٤ن ٓلضِق  كو٤ ٖ مف ْ مدي  كٔ نض٠ إال ٖٓ مف

ًدذث هدجٍ ػطدجء  ٛدؤالء ُؼذثددٚ. ٝ ِدن  ٛدؤالء ُنفٔضدٚ ٝخ ُؾ٘ضٚ  ٝخِن ٛؤالء ُ٘جمٙ  ٝخِن 

ٝثألػٔش ٝٓجُي  ٝثخضجمٙ ثدٖ ؽن٣ن
()ٔ

. 

ٜدٞ ٣ؼ٘د٢  ٕ  ٝثُقن ٜدْ"  ك ٍ: "ُالخضالف خِو  ٕ ال صؼجمض د٤ٖ ٛذٙ ثألهٞثٍ  كٖٔ هج

 ٛذث  ٓن ه م١ ٢ًٗٞ  كجُالّ الّ ثُضؼ٤َِ ُذ٤جٕ ثُقٌٔز ث٤ٌُٗٞز.

                                                 

(
1

 (متػلريمابـمطـريم"باخؿصار".م
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ُددذ١  ٓدن ثُشدنػ٢ ث ٜدٞ ٣ؼ٘د٢ ثأل ٜدْ ُِؼدذثح"  ك ُدْ ٣لِو ٜدْ  ٝ ٔدز خِو ٍ: "ُِنف ٓدٖ هدج ٝ

مُي ثُنؽَ ثُذ١  مثد صون٣ن ٓشنٝػ٤ز ثالخضالف ٓقضؾدجً  ٓنٝث دٚ  ًٔج  ٌٗن غجٝٝى ػ٠ِ 

ًدْ ثإلندجمر  ٌدٕٞ ث ٔدنثد ندنػجً  ك٤ ٛدذث ثالخدضالف د ِد٤ي  ًدذدش  ك  :ٚ ُد دديَ دج٣٥دز  كودجٍ  ُِ  مَ

ُدٚ  ٔدز ثُشدنػ٤ز  ٓغدَ هٞ َّٖ : -صؼدج٠ُ-مثؽؼجً إ٠ُ ثُنفٔز  ٝثُالّ ُذ٤جٕ ثُقٌ دج َخَِوْدُش ثُِْؾد َٓ َٝ

 ِٕ ٤َؼْذُ ُٝ ُِ ثأِلَْٗي إاِل  َٝ :١ ٤ُآنْٛ دؼذجدصٚ  ٓنثً ننػ٤جً.[ٙ٘]ثُذثم٣جس    

ٛدَ  ٛدْ   ٓدنٙ ثُشدنػ٢  ٛدَ غجػدز هللا ثُٔ٘لدذٕٝ أل ٔدغ دد٤ٖ ثُود٤ُٖٞ  كا ٝثُوٍٞ ثُغجُظ ؽ

ُددْ -ًددذقجٗٚ ٝصؼددج٠ُ-مفٔضددٚ  ٜددْ  ُددذ١ نددنػٚ  ك ٛددَ ثالخددضالف ثُٔلددجمهٕٞ ُِقددن ث ٓددج    ٝ  

 ٣لنؽٞث ػٖ هعجةٚ ٝه مٙ ٝفٌٔضٚ ث٤ٌُٗٞز.

ْٞ : -صؼج٠ُ-ٝهجٍ  َُ َ٘دجُس  َٝ دج َؽدجَءصُُْْٜ ثُْذ٤َِّ َٓ ْٖ دَؼْدِ   د ِٓ  ْْ ِٛ ْٖ دَؼْدِ  د ِٓ  َٖ ََ ثَُّدِذ٣ دج ثهْضَضَد َٓ  ُ َندجَء ثَّللَّ

َ ٣َلْ  َّٖ ثَّللَّ د ٌِ َُ َٝ ُِدٞث  دج ثهْضَضَ َٓ  ُ ْٞ َندجَء ثَّللَّ َُد َٝ لَدَن  ًَ  ْٖ د َٓ  ْْ دُْٜ٘ ِٓ َٝ  َٖ َٓ ْٖ آ َٓ  ْْ ُْٜ٘ ِٔ ِٖ ثْخضََِلُٞث كَ ٌِ َُ دج َٝ َٓ ؼَدَُ 

  ٝإٕ -ًذقجٗٚ ٝصؼدج٠ُ- ٕ ثخضالكْٜ دٔش٤تضٚ  -ًذقجٗٚ ٝصؼج٠ُ-ذ٤ٖ   ك[ٖٕ٘]ثُذونر:  ٣ُِن٣ ُ(

ُددذ١ ٣ذـعددٚ هللا؛ ألٕ فددخ هللا  ٌددجكن ث ٓددْٜ٘ ثُ ٔددؤٖٓ ثُٔقذددٞح  ٝ ٓددْٜ٘ ثُ ًددجٕ ثُٔلضِلددٕٞ 

 ٝدـعٚ صجدغ إلمثدصٚ ثُشنػ٤ز ٝ ٝثٓنٙ ػ٠ِ  ٌُ٘ز مًِٚ.

 ٍ ج َؽجَءُُْٛ ثُْ : -ًذقجٗٚ-ٝهج َٓ ْٖ دَؼِْ   ِٓ هُٞث إاِل  ج صَلَنَّ َٓ ذَوَْش َٝ ًَ ز   َٔ ِِ ًَ ال  ْٞ َُ َٝ  ْْ ِؼُِْْ دَـ٤ْجً د٤ََُْٜ٘

 ْْ ٠ً َُوُِع٢َ د٤ََُْٜ٘ ّٔ ٌَ ُٓ  َُ ْٖ َمدَِّي إ٠َُِ  ََؽ ِٓ :ٟصؼدج٠ُ-  ٝهجٍ [ٗٔ]ثُشٞم- : ًَد٠ ٞ ُٓ َ٘دج  َُوَد ْ آص٤َْ َٝ

إِ  َٝ  ْْ ْٖ َمدَِّي َُوُِعد٢َ د٤َْدَُٜ٘ ِٓ ذَوَْش  ًَ ز   َٔ ِِ ًَ ال  ْٞ َُ َٝ  ِٚ َِِق ك٤ِ ُ ضَجَح كَجْخض ٌِ ِن٣دخُ ثُْ ُٓ ْ٘دُٚ  ِٓ ْْ َُِلد٢ َندّيُ  ُٜد َّٗ 

 .[٘ٗ]كصِش:

ٟ : »-ملسو هيلع هللا ىلص-ٝهجٍ ثُ٘ذ٢  إٕ ث٤َُٜٞدَ ثكْضنهْش ػ٠ِ إف ٟ ًٝذؼ٤ٖ كنهزً  ٝإٕ ثُ٘صجم

ٜج ك٢  ُ ًذؼ٤ٖ كنهزً  ًِ ِٖ ًٝذؼ٤ٖ كنهزً  ًٝضلضنم ٛذٙ ثألٓزُ ػ٠ِ عالُط ٝ ثكضنهْش ػ٠ِ ثعَ٘ض٤َ
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 ُ ٚ:   «ثُ٘جم إال ٝثف ر ْٝٛ ثُؾٔجػز ٌض مً  ٓ ٓج  ٗج ػ٤ِٚ »ٝك٢ مٝث٣ز ثُقجًْ ك٢

«ٝ لقجد٢
()ٔ

. 

ًد٘ز : »-ملسو هيلع هللا ىلص-ثُ٘ذ٢ ٝهجٍ  ٌد٘ض٢ ٝ ِد٤ٌْ د ٌد٤نٟ ثخضالكدجً ًغ٤دنثً  كؼ ٓدٌْ٘ ك ٝإٗٚ ٖٓ ٣َؼْش 

ٓدٞم   ٜدج دجُ٘ٞثؽدذ  ٝإ٣دجًْ ٝٓقد عجس ثأل ثُلِلجء ثُنثن ٣ٖ ثُٜٔ ٤٣ٖ ٖٓ دؼ ١  َػعدٞث ػ٤ِ

«كئٕ ًَ د ػز ظالُز
()ٕ 

ٙ ثألدُز ػ٠ِ  ٕ ثالخضالف د٤ٖ ثُ٘جى ٝثهغ ال ٓقجُز  ٝهعجء هللا دٚ ٗجكذ ٌُذن  ك ُش ٛذ

ٚ إ٠ُ  ؽَ ٠ٌٔٓ  ٌُٖٝ َٛ ٣ؼ٢٘ مُي  ٕ  ٖ ثُ٘جى ك٤ َ ٝثُوعجء د٤ َ ثُلص ٚ دضاؽ٤ ثٌُِٔز ٓ٘

ٚ ٜٓٔج فجُٝ٘ج ثالؽضٔجع ٝصنى ثخضالف كال كجة ر؟ ٝ ٕ ثٌُؼ٢ إلهثُز  ْ ُٜذث ثُو م؟ ٝ ٗ ٌٗضٌِ

 ضالف ٓصجدٓز ُِٔوجد٣ن؟ثالخ

ال  ٝٛذث ٖٓ  خطن ثٌُٔجُي ٝ دؼ ٛج ػٖ ثُشنع ثُق٤٘ق  ٗؼْ... ٛذث ثالخضالف ٖٓ ه م 

٘د كغ ثُود م دجُود م   ٔدجع  ك ُد٠ هد م هللا ددجالةضالف ٝثالؽض ٘دٚ إ هللا ثُذ١  ٓنٗج ننػجً  ٕ ٗلدن ٓ

ٔددجٕ دجُودد  ٌددنٝٙ دجُودد م ثُٔقذددٞح  ٝثُٞثؽدخ ثصذددجع ثُشددنع ٝثإل٣ ٘دجهع ثُودد م ثُٔ م  ال صددنى ٗ

٘دج  كدئٕ هللا  ًدذقجٗٚ -ثُشنع ٝثالفضؾجػ دجُو م  ك٘قٖ ال ٗ م١ ٓج ًذن ثُوعدجء ددٚ كد٢ فو

كجٝس د٤ٖ ثُ٘جى ك٢ ثألهٓ٘ز ٝثألٌٓ٘ز  كو  ٣ٌٕٞ دؼعْٜ ك٢ هٖٓ ٓج... ك٢ ٌٓجٕ  -ٝصؼج٠ُ

ْ ػ٠ِ ثُقن ٓنف٤ٖٓٞ  ٝه  ٣اص٢ ػ٤ِْٜ  هٓ٘ز ثُلض٘ز ك٤وغ  ًغنْٛ ك٢  ًِٜ ٝ   ْ ٝ  ًغنٛ ٓج  

ٕ ننػجً د٘ذذ ثالخضالف ٝثٌُؼ٢ إ٠ُ ثالؽضٔجع  هجٍ ثالخ ٖ ٓآٞمٝ -صؼج٠ُ-ضالف ثُِٜٔي  ك٘ق

 :هُٞث ال صَلَنَّ َٝ ٤ؼجً  ِٔ ِ َؽ َِ ثَّللَّ ٞث دَِقذْ ُٔ ثْػضَِص َٝ :ٕصؼج٠ُ-  ٝهجٍ [ٖٓٔ]آٍ ػٔنث- : ُٗدٞث ال صٌَُٞ َٝ

ج َؽجَءُُْٛ ثُْذ٤َِّ  َٓ ْٖ دَؼِْ   ِٓ ثْخضََِلُٞث  َٝ هُٞث  َٖ صَلَنَّ َنَنَع : -صؼج٠ُ-  ٝهجٍ [٘ٓٔ]آٍ ػٔنثٕ:َ٘جُس( ًَجَُِّذ٣

                                                 

(
1

،م5978،م5910(،موأبوقمؼعؾوكم)مم2232/م2وأمحدم)(،م3991(،موابـمعاجفم)2640(،مواظرتعذيم)4596(مرواهمأبقمداودم)م

موصققفماألظؾاغل.(،موضالماظرتعذي:محدؼثمحلـمصققح،م128/م1(،مواحلاطؿم)7117

(
2

 وصققفماألظؾاغل.(،م42(،موضال:محدؼثمحلـمصققح،موابـمعاجفم)2676(،مواظرتعذيم)4607(مرواهمأبقمداودم)م
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 ٌَ ِػ٤ َٝ  ٠ ًَ ٞ ُٓ َٝ  َْ ٤ ِٛ ِٚ إِدَْنث ٤َْ٘ج دِ لَّ َٝ ج  َٓ َٝ َف٤َْ٘ج إ٤ََُِْي  ْٝ ثَُِّذ١  َ َٝ ِٚ ُٗٞفجً  ٠ دِ لَّ َٝ ج  َٓ  ِٖ ٣ َٖ ثُ ِّ ِٓ  ْْ ٌَُُ ٠

 ِٚ هُٞث ك٤ِ ال صَضَلَنَّ َٝ  َٖ ٣ ٞث ثُ ِّ ُٔ ْٕ  َه٤ِ َ   :ٟصؼدج٠ُ-  ٝهدجٍ [ٖٔ]ثُشدٞم- : َّٕ ْْ  إِ هُدٞث ِد٣دَُٜ٘ َٖ كَنَّ ثَُّدِذ٣

ْْ ك٢ِ َن٢ْءُ  ُْٜ٘ ِٓ ٌَْش  ًَجُٗٞث ِن٤َؼجً َُ َٝ :ّ١  ٗش دن١ء ْٜٓ٘.[1٘ٔ]ثألٗؼج    

ْْ »ٗج٤ٛددجً ػددٖ ثالخددضالف:  -ملسو هيلع هللا ىلص-ٝهددجٍ ثُ٘ذدد٢  ِٜ ُِ ًُددَؤث غْددَنرُ  ًَ  ْْ ٌُ ِِ ْٖ هِددذَ دد ِٓ  َٖ َِددَي ثَُّددِذ٣ ْٛ ددج  َ َٔ كَِئَّٗ

ْْ َػ٠َِ  َ  ثْخضاِلَكُُٜ َٝ ْْ ِٜ «ْٗذ٤َِجةِ
()ٔ

  ٝهجٍ ٓقذمثً ٖٓ ثالخضالف ك٢ ثُصق ظجٛنثً ثُٔؤد١ ُِلالف 

َٖ هُِٞدٌُِْ»دجغ٘جً:  ُ د٤َْ َّٖ ثَّللَّ لَ ُِ ْٝ ٤ََُُلج َ  ْْ َّٕ لُلُٞكٌَُ ُّٞ ٌَ ُ «َُض
()ٕ

. 

 ٖٝٓ ثُوٞثػ  ث٤ٌُِز ثُٔضلن ػ٤ِٚ ٖٓ ػِٔجء  َٛ ثٌُ٘ز:

ػٖ ثُضلنم ٝثالخضالف  ُٝذث ٢ًُٔ  َٛ ثٌُ٘ز ثُقنن ػ٠ِ ثألُلز ٝثالؽضٔجع  ٝث٢ُٜ٘ 

ْ ٣آنٕٝ دجالؽضٔجع ػ٠ِ ٓج ًجٗش ػ٤ِٚ ثُؾٔجػز ثأل٠ُٝ؛ ؽٔجػز ثُصقجدز  -دجُؾٔجػز؛ ألٜٗ

ُد٠ -مظ٢ هللا ػْٜ٘ ٌدؼ٠ إ ًدجٗٞث ػ٤ِدٚ  كجُٞثؽدخ ثُشدنػ٢  ٕ ٗ   ٖٝٓ ًجٕ دؼ ْٛ ػ٠ِ ٓج 

ًددٍٞ هللا  ًدد٘ز م ِدد٠  ٔددجع ػ ٓددٖ دل -ملسو هيلع هللا ىلص-ثُضٞفدد  ٝثالؽض ٜددْ  ٓددٖ ٓؼ ٜددْ ثُلِلددجء ثُنثندد ٣ٖ ٝ

ٕ ٗقجمح ثُذ ع ٝثألٛٞثء ثُٔلنهز ُألٓز فض٠ ٣وَ  -مظ٢ هللا ػْٜ٘-ثُصقجدز  ٝصطذ٤وْٜ  ٝ 

  ٗصجمٛج ٝ صذجػٜج  ٝ ٣٘ؼ ٓٞث.

ِدوّ  ٕ  ٌدجٕ  ٝال ٣ ٓدجٕ ٝٓ ًدَ ه كٞؽٞد ثُلنم ثُعجُز ال ٣ؼ٢٘ دجُعنٝمر ٝؽٞدٛج كد٢ 

ُدذؼط ػ ٔدج ثػضدنض ث ٛدْ ثألًغدن  ً ِد٠ عدالط ٣ٌٕٞ  صذجػٜج  ٓدز ػ ٓدضٖ فد ٣ظ ثكضدنثم ثأل ِد٠ 

ٙ ثألٓز  ٕ ٛذ ٚ ٣وضع٢  ٕ صٌٞ ٍ: إٗ ٖ كنهز  كوج  ًنٛج  -٢ٛٝ خ٤ن  ٓز  خنؽش ُِ٘جى-ًٝذؼ٤

ٖ صؼ د ثُلنم  ٕ ٣ٌٕٞ  صذجػٜج  ًغن ثألٓز  دَ  َ ثُ٘جم  ٝٛذث دجغَ دال ني  كال ٣ِوّ ٓ ٛ  ٖٓ
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ٕ ٝثُضٞف٤  ك٢ ؽِٔز  ثُؼصٞم  ًٕٝٞ ثُلٌجد ٣٘ضشن دقٔ  هللا  ًغن ثألٓز ػ٠ِ ثُل٤ن ٝثإل٣ٔج

 ك٢ هٖٓ ٓج.  ٝ ك٢ دِ  ٓج ال ٣ؼ٢٘  ٕ ٛذث ٛٞ ثأللَ.

ٖ ًًٝٞز ثُش٤طجٕ ٝػِٔٚ  ألٗٚ ٣ص  ث٤ٌُِٖٔٔ ػٖ ثُؼَٔ  كج٤ُاى ٖٓ ثالؽضٔجع إمًث ٓ

ٔددجع  ًددذجح ثالؽض ًددذجح ثالخددضالف ٝثُضذدجؿط ٝثألخددذ دا ِدد٤ْٜ نددنػجً دجُذؼد  ػددٖ   ثُٞثؽدخ ػ

 ٝثُضآُق.

 د٤ٖ ث٤ٌُِٖٔٔ  ٗٞثع ثالخضالف ثُٞثهغ

 ٣ٌٖٔ  ٕ ٗوٌْ ثُلالف ثُٞثهغ د٤ٖ ث٤ٌُِٖٔٔ إ٠ُ:

 ثخضالف ثُضعجد -ٕ    ثخضالف ثُض٘ٞع -ٔ

 ثُ٘ٞع ثألٍٝ: ثخضالف ثُض٘ٞع

ًدَ ثألهدٞثٍ ثُصدق٤قز   ٝٛٞ ٓج ال ٣ٌٕٞ ك٤ٚ  ف  ثألهٞثٍ ٓ٘جهعجً ُألهٞثٍ ثألخنٟ  دَ 

ِّ ٓغالً ك٢ ثُلجصقز: ٝٛذث ٓغَ ٝؽٞٙ ثُونثءثس ٝ ٗٞثع ثُضشٜ  ٝثألمًجم  كٖٔ هن   ْٞ ِي ٣َ ُِ ج َٓ

 ِٖ ِٖ   ٝٛٞ ٣ؼِْ لقز هنثءر ٖٓ هن  ثُِّ ٣ِ ِ٣ ُد ِّ ِّ ث دِي ٣َدٞ ِِ َٓ  ٜدذث ٛدذث ٓ٘جهعدجً ُ ٌدٕٞ    كدال ٣

ٕ ٗوٍ ػ٠ِ ًذؼز  فنف  ًِٜج نجُف ًجُف  ًٔج عذش  ك٢ ثُق ٣ظ ثُٔضلن  َ ٣ؼِْ  ٕ ثُونآ كجٌُ

 .-ًذقجٗٚ ٝصؼج٠ُ-ػٖ هللا ػ٤ِٚ  ًَٝ ٛذٙ ثُونثءثس ثُغجدضز ثُصق٤قز ه  ٗوٍ ٖٓ 

ٖ ٣ون  ك٢ ثُضشٜ  دضشٜ  ثدٖ ٌٓؼٞد ال ٣نٟ ٓجٗؼجً ٖٓ صشٜ  ثدٖ ػذجى  مظ٢ هللا -ٝٓ

ٝ صشٜ  ػٔن -ػ٘ٚ  ٝ ؿ٤نٙ ٖٓ ثُص٤ؾ  دَ ثصلن ثُؼِٔجء ػ٠ِ ؽٞثه ًَ  -مظ٢ هللا ػ٘ٚ-   

ْ ُٔج ٣نثٙ ثألكعَ الػضذجمثس ٣نثٛج  ٜ٘ٓ َ ً ْ ْ ك٢ ثخضالكٜ ٜٓ٘ج  ٝإٗٔج ثخضالكٜ
()ٔ

. ٖٝٓ ٛذث 
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َ: ًلجمر ث٤ٔ٤ُٖ  هجٍ  َٖ : -صؼدج٠ُ-ثُذجح: ثُٞثؽخ ثُٔل٤ن  ٓغ ٤ ًِ دج ٌَ َٓ لَّجَمصُدُٚ إِْغؼَدجُّ َػَشدَنِر  ٌَ كَ

ْٝ صَْقِن٣دُن َمهَذَدزُ  َ  ْْ صُُٜ َٞ د ٌْ ًِ  ْٝ َ  ْْ د٤ٌُ ِِ ْٛ َ  َٕ دٞ ُٔ ج صُْطِؼ َٓ ِػ  ًَ ْٝ َ  ْٖ ِٓ :ٓدٖ [11]ثُٔجةد ر   كدا١ ٝثفد  

ٓدغ ثػضودجدٙ  ٕ  ثُغالعز كؼَ ٖٓ ثإلغؼجّ  ٝ ثٌٌُٞر  ٝ ثُؼضن  ؽو ٙ  ٝٛٞ ٣لؼَ ٝثف ثً ٜٓ٘ج 

 ؿ٤نٙ ٖٓ ثُغالعز لق٤ـ   ٓج ثُص٤جّ كال ٣ؾٞه ثالٗضوجٍ إ٤ُٚ إال إمث ػ ٓش ثُغالعز.

ٍ ثُؼِٔجء ٓج ٝهغ ٖٓ ثُصقجدز  ٖ  هٞث ـ ٓ ٖ ٛذث ثُذجح ػ٠ِ ثُصق٤  -مظ٢ هللا ػْٜ٘-ٝٓ

ٍ ثُ٘ذ٢  ّ ؿوٝر د٢٘ هَُن٣ظز  ف٤ٖ هج َّٖ  ََف   ثُْؼَْصَن إاِلَّ ك٠ِ د٠َِ٘ هَُن٣َْظزَ : »-ملسو هيلع هللا ىلص-٣ٞ َ٤ «الَ ٣َُصِِّ
()ٔ

  

ٍ: ُْ ٣ند ٓ٘ج إظجػز ثُٞهش  ٝهدجٍ غجةلدز:  كادمى دؼعْٜ ثُؼصن ك٢ ثُطن٣ن كصالٛج  ٝهج

 ٣دجً  -ملسو هيلع هللا ىلص-ٝهللا ال ٗص٤ِٜج إال ك٢ د٢٘ هن٣ظز  كصِٞٛج دؼ  ؿنٝح ثُشٔي  ُْٝ ٣ؼ٘ق ثُ٘ذد٢ 

َ ػ٘ٚ ٖٓ ثُلن َ ُْ ٣٘و ٙ ثٌُ٘ز ثُضون٣ن٣ز  -ملسو هيلع هللا ىلص-٣و٤ٖ  د صص٣ٞخ كن٣ن صلطتز ث٥خن  ك ُش ٛذ

ٓدٖ ٣ؾؼدَ  فد  ثُلدن٣و٤ٖ ٓصد٤ذجً  -ملسو هيلع هللا ىلص-ٓ٘ٚ  ٔدجء  ٓدٖ ثُؼِ ػ٠ِ لقز كؼَ ًَ ٖٓ ثُلدن٣و٤ٖ  ٝ

ًددجٕ ٓصدد٤ذجً  ٌددن ػ٤ِددٚ ثخددضالكْٜ كدد٢  ١ ثُلددن٣و٤ٖ  ُددٚ ال ٣٘ ٌددٖ ٝث٥خددن ٓلطتددجً ٓـلددٞمثً  ُٝ  

ًدجٕ ٓل٤دنثً دد٤ٖ لدالصٜج  ثُصق٤ـ  ٕ ًال ثُلن٣و٤ٖ ًجٕ ٓص٤ذجً   ٕ لالر ثُؼصن ٛذث ث٤ُدّٞ 

ُدي إلهدنثم ثُ٘ذد٢  ُِلدن٣و٤ٖ   -ملسو هيلع هللا ىلص-ك٢ ثُٞهش ك٢ ثُطن٣ن   ٝ دؼ  ثُٞهش كد٢ د٘د٢ هن٣ظدز  ٝم

ُصٞثحُٝذ٤ٖ ُْٜ ثُلطا ٖٓ ث -ملسو هيلع هللا ىلص-ُٝٞ ًجٕ  ف ٛٔج ٓلطتجً ُٔج  هنٙ 
()ٕ

. 

مظد٢ -ٖٝٓ ٛذث ثُذجح ص٘ٞع ثألػٔجٍ ثُصجُقز  ًجُق ٣ظ ثُٔضلن ػ٤ِٚ ػٖ  د٢ ٛن٣نر 

ٍ:  -ملسو هيلع هللا ىلص- ٕ مًٍٞ هللا  -هللا ػ٘ٚ ثِح ثَُْؾَّ٘دِز »هج َٞ ْٖ  َدْ ِٓ  َٟ ِ ُِٗٞد َِ ثَّللَّ ذ٤ِ ًَ ِٖ ك٠ِ  َؽ٤ْ ْٝ ْٖ  َْٗلََن َه َٓ

 ًَ  ْٖ َٔ . كَ ذَث َخ٤ْن  َٛ   ِ َِ ٣َج َػذْ َ ثَّللَّ د ْٛ َ  ْٖ د ِٓ  َٕ دج ًَ  ْٖ د َٓ َٝ ْٖ دَجِح ثُصَّدالَِر   ِٓ َِ ثُصَّالَِر دُِػ٠َ  ْٛ َ  ْٖ ِٓ  َٕ ج

 ْٖ ِٓ  َٕ ج ًَ  ْٖ َٓ َٝ   ِٕ ٣َّج ْٖ دَجِح ثُنَّ ِٓ ِّ دُِػ٠َ  ٤َج َِ ثُّصِ ْٛ َ  ْٖ ِٓ  َٕ ج ًَ  ْٖ َٓ َٝ َٜجِد   ْٖ دَجِح ثُِْؾ ِٓ َٜجِد دُِػ٠َ   ثُِْؾ

ْٖ دَجِح ثُصَّ َهَزِ  ِٓ َِ ثُصَّ َهَِز دُِػ٠َ  ْٛ ُن «.   َ ٌْ ٍَ  َدُٞ دَ د٠ ٣َدج  -مظ٠ هللا ػ٘ٚ  -كَوَج ِّٓ ُ  َٝ ْٗدَش  دِاَد٠ِ  َ
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ثِح  َٞ ْٖ صَِِْي ثألَدْ ِٓ َْ ٣ُ َْػ٠  ََف    َٜ ْٖ َظُنَٝمُر  كَ ِٓ ثِح  َٞ ْٖ صَِِْي ثألَدْ ِٓ ْٖ دُِػ٠َ  َٓ ج َػ٠َِ  َٓ   ِ ٍَ ثَّللَّ َمًُٞ

 ٍَ َٜج هَج ًُِِّ « ْْ ُْٜ٘ ِٓ  َٕ ْٕ صٌَُٞ َٝ َْمُؽٞ  َ  . ْْ «َٗؼَ
()ٔ

. 

ٙ ثألػٔجٍ ٓغ  دثء ثُٞثؽخ  ّ  ٕ ثُٔوصٞد ٖٓ ٛذث ثالؽضٜجد ك٢ ٗٞع خجن ٖٓ ٛذ ٝٓؼِٞ

 َ ٕ ك٢ ًذ٤ ٕ ثُوًجر ثُٔلنٝظز ٣ٝؾجٛ ٝ ٕ ٣ٝؤدٝ ٕ مٓعج َ ثُصالر ٣صٞٓٞ ك٢ ؿ٤نٛج  كاٛ

ٚ ك٢  َٔ ؼْظ ُٓ ََّ ػِْٜٔ ٝ ٕٞ هللا  ٌُٖٝ ُؽ ٜدْ ٣صِد ٜدجد  ك ٛدَ ثُؾ ًدذث   ثُصدالر كنظدجً ٝٗلدالً  ٝ

 ٣ٝصٕٞٓٞ ٣ٝوًٕٞ  ٌُٖٝ ٓؼظْ ػِْٜٔ ٝثؽضٜجدْٛ ك٢ ثُؾٜجد كنض ثُؼ٤ٖ ٝثٌُلج٣ز.

ٜدجْٜٓ ٓلضِلدز   ٝٛذث ثُ٘ٞع ك٢ ؿج٣ز ثأل٤ٔٛز  ألٕ ْٛٔ ثُؼذجد ٓض٘ٞػز  ٝهد مثصْٜ ٝ ك

َ ْٜٓ٘ ُ٘ٞع ٓؼ٤ٖ ٖٓ ثُؼَٔ  ٓن كطن١ ك٤ْٜ  ٝثُ٘جدم  ٖٓ ثُلِن ٖٓ ُٚ ثُٜٔز ٝثًضؼ ثد ً

  ٝ ٓج  ًغن ثُلِن ك٤ٌِٞث ًذُي  -مظ٢ هللا ػ٘ٚ-ثُؼج٤ُز ٝثٌُذن ك٢ ًَ خ٤ن  ٓغَ  د٢ دٌن 

ُدذ١ ٣دداص٢  ٛدٞ ث ٜدج  ٤ٖٔ ك٤ ٌدِد ٓدَ ثُٔ ٜدج  ٝصٌج ٔدجٍ ثُصدجُقز ثُٔض٘ٞػددز ٓطِٞددز ًِ ٛدذٙ ثألػ ٝ

ٔدٚ ث ِدْ ٝصؼ٤ِ ِدخ ثُؼ ٓدٚ دط ًدجٕ ثٛضٔج ٓدٖ   ٖ٤ٔ ٌِد ؽد  كد٢ ثُٔ ُٝ ٘دجى  داكعَ ثُ٘ضجةؼ  كٔغالً:  ُ

ٛدذث ثُٞثؽدخ  هدجٍ  ًدالّ  ٣دؤد١  َِّ : -صؼدج٠ُ-كٌجٕ ػ٠ِ عـنر ٖٓ عـٞم ثإل ًُد  ْٖ د ِٓ ال َٗلَدَن  ْٞ َِد كَ

ْْ ٣َْقد ُٜد ْْ َُؼََِّ ِٜ َُد٤ْ ْْ إِمَث َمَؽؼُدٞث إِ ُٜ َٓ ْٞ ْ٘دِذُمٝث هَد ُ ٤ ُِ َٝ  ِٖ ٣ ُد ِّ ٤َضَلَوَُّٜٞث كِد٢ ث ُِ ْْ َغجةِلَز   ُْٜ٘ ِٓ َٕ كِْنهَُز   ذَُمٝ

 .[ٕٕٔ]ثُضٞدز:

الدٚ  ٗلٌْٜ ص٘ٞػش ْٜٛٔٔ  كْٜٔ٘ ٖٓ هع٠ ػٔنٙ ك٢ غِخ ثُق ٣ظ  ٝ َٛ ثُؼِْ ٝغ

ٚ ٝظؼ٤لٚ  كٌل٠ هللا دٚ ث٤ٌُِٖٔٔ ك٢ ٛذث ثُٔؾجٍ  ْٜٝٓ٘  ٚ ٝمؽجُٚ  ٝلق٤ق ٝٓؼنكز غنه

ٞ نـِٚ ثُشجؿَ  كٌجٕ ٝثؽذجً ال ٣ٌ ٙ  ٚ ك٢ ثٌُضجح ٝثٌُ٘ز ٛ ْ ٝثُلو ٕ ثالًض٘ذجغ ٝثُلٜ ٖٓ ًج

ْ ثؽضٜ  ك٢ ثُضل٤ٌن  ٝؿ٤نٛ ْ ك٢ ثُضؾ٣ٞ  ٝثُونثءثس ٝؿ٤نٛج  ٝٛذث ًِٚ ٓٔج ؿ٤نٙ  ٝؿ٤نٛ

ٛدذٙ ثُٞثؽذدجس  ًجٕ ُٚ  ػظْ ثألعن ك٢ إصوجٕ ثألٓز ثإلًال٤ٓز ٌَُ ػِٜٞٓج ٝ ػٔجُٜج  ٝإصٔجّ 
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ٛجد ثُذ٣ٖ  ٖ ك٢ صِي ثُؼصٞم ثُؼُذَّجد ٝثُوُّ ٚ ًجٕ ٖٓ ث٤ٌُِٔٔ ٖ ثُٞؽٞٙ  ٓغ ثُض٘ذ٤ٚ  ٗ ػ٠ِ  فٌ

ٜدذ٣خ ثُ٘لدٞى ٔدز كد٢ ص ٛد ٕٝ ثُودجدر  صنًٞث ُ٘ج ثُغنٝر ثُؼظ٤ ًدجٕ كد٤ْٜ ثُٔؾج ٝإلدالفٜج  ٝ

ٕ ثُذ٤عز ٣ٝ٘شنٕٝ ثُ ٣ٖ ٣ٝؤ٣  هللا دْٜ د٣٘ٚ  ًٝجٕ ك٤ْٜ ثُٔقضٌذٕٞ  ٝثألةٔز ثُذ١ ٣قٔٞ

ٓدٖ ثُلدنٝض ٝثُٞثؽذدجس  ُدي  ٌدن  ٝؿ٤دن م ثُوجةٕٔٞ ػ٠ِ ثألٓن ددجُٔؼنٝف ٝثُٜ٘د٢ ػدٖ ثُٔ٘

 ٝثٌُٔضقذجس  كٌجٕ ثُٔؾضٔغ ثٌُِْٔ ثُذ١ ٣٘ش ٙ ثٌُِٕٔٔٞ.

ٖ ثالخضالف  ٝثُؾٔجػجس ٖ ٛذث ثُ٘ٞع ٓ ٗؼ٢٘ ثخضالف -ثإلًال٤ٓز ثُٔؼجلنر ك٤ٜج ن٢ء ٓ

٘ددٞع ُْ -ثُض ِددد ٓددٖ ػ ِددْ داٗٞثػددٚ   ِددخ ثُؼ ٓددٚ ثألًذددن غ ٛددجس ثٛضٔج   كددذؼط ثُؾٔجػددجس ٝثالصؾج

دجُق ٣ظ ٝثُنؽجٍ ٝثُلوٚ ٝثُضل٤ٌن ٝثأللٍٞ ٝثُؼوجة  ٝؿ٤نٛج  ٝدؼط ثُؾٔجػجس ثٛضٔجٓٚ 

َ هللا ًٔج ك٢ ثُذًٞ٘ز ًٝش٤ٔن ٝؿ٤نٛج  ٜٝٓ٘ج دجُ ػٞر ٝثُضذ٤ِؾ  ٝدؼعٜج دجُؾٜجد ك ٢ ًذ٤

ٔدد٘ظْ  ٔدَ ثُ ٓدٖ خدالٍ ثُؼ ٔدغ  ًددو ثُضداع٤ن كد٢ ثُٔؾض ٓدٚ دجُضٞثؽد  كد٢ ٓنث ٌدٕٞ  ًذدن ثٛضٔج ٓدج ٣

ٓددٖ ٣ددنٟ ؽددٞثهٙ  ٘دد   ًدد٢ ػ ٔددَ ث٤ٌُج ٛددج ٝثُٔٞثهددغ ثالهضصددجد٣ز   ٝ كدد٢ ثُؼ ًجُ٘وجدددجس ٝٗقٞ

ٓدَ ك٤دٚ دد٤ٖ ٝٓشنٝػ٤ضٚ  ٝال ني  ٕ ٛذث ثُض٘ٞع ٓطِٞح ٤ُٝي دٔذّٓٞ  دَ  صقو٤دن ثُضٌج

ٓدٖ -ثالصؾجٛجس ثإلًال٤ٓز ٛٞ ٓج ٣قون ُِصقٞر ًَ خ٤ن  ٌُٖٝ الدد   ُضقو٤دن  ًذدن ثُلجةد ر 

ٖ ثالخضالف ٖٓ صؾ٘خ ٓقجم٣ن ٝ ٓنثض ظٜنس ك٢ ثُؼَٔ ثإلًال٢ٓ ثُٔؼجلن   -ٛذث ثُ٘ٞع ٓ

 دَ ظٜنس ك٤ٔج ًذن ٖٓ ثُؼصٞم ٝٗذٚ ػ٤ِٜج ثُؼِٔجء.

 كٖٔ ٛذٙ ثُٔقجم٣ن:

ٌددٕٞ ث -ٔ ًددذذجً ُضدددنًْٜ  ٕ ٣ ٔددجٍ  ٗددٚ  كعددَ ثألػ ٔدددج ٣نٝ ٗشددـجٍ ثألكددنثد ٝثُؾٔجػددجس د

ٌدٕٞ  ٗدٚ الدد   ٕ ٣ ٘دج   ثُٞثؽذجس ثألخنٟ ثُض٢ صٔغَ ثُق  ثألد٠ٗ ٖٓ ثالُضوثّ دجإلًالّ  كٌٔج د٤

ٜدجد  ثُٔؾجٛ  ٓص٤ِجً ُِلنثةط  لجةٔجً مٓعجٕ  ٝ ٕ ٣ٌٕٞ ثُٔص٢ِ ٓو٤ًجً لجةٔجً ٓؾجٛ ثً ؽ

ًدال٢ٓ كنض ثُؼ٤ٖ  ٌٝٛذث الد   ٕ ٣قو ن  د٘جء ثُصقٞر ثُق  ثألد٠ٗ ك٢ ٓؾجالس ثُؼَٔ ثإل

ث٤ُّٞ  كال ٣ؾٞه  ٕ ٣ٌٕٞ ثالنضـجٍ دؼِْ ثُق ٣ظ ٓغالً ًذذجً ُِؾَٜ دجُؼو٤ ر  ٝ ثُلوٚ دجُقالٍ 
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ٚ ك٤ٔج ٣ؾخ ػ٤ِٚ ٖٓ ٓؼج٢ٗ  ٝثُقنثّ  كالد   ٕ ٣ضقون ثُو م ثألد٠ٗ ثُذ١ ال ٣ٌغ ثٌُِْٔ ؽِٜ

ِدٞح   ٔدجّ دجإلػد ثد ثإل٣ٔجٕ ٝثإلًالّ ٝلالؿ ثُو ِدْ ٝثالٛض ِدخ ثُؼ ٌدٕٞ غ ٔدج ال ٣ؾدٞه  ٕ ٣ ًٝ

ٜد٢  ٓدن ثُٔؼدنٝف ٝثُ٘ ثُؼ٢ِٔ ٝثُضند١ٞ ًذذجً ُضنى ٓج ٣ؾخ ػ٠ِ ثألكنثد ٝثُؾٔجػجس ٖٓ ثأل

 ػٖ ثٌُٔ٘ن دجُعٞثدػ ثُشنػ٤ز.

ٔددد٤ٖ  ٘دد٢ هثػ ٜددجد ثُؼ٤ ًددٞث ثُؾ ٜددجد  ٕ ٣ضن ِددْ كدد٢ ٝهدددش ثُؾ ًددذُي ال ٣ؾددٞه ُطددالح ثُؼ ٝ

ٓنْٛ دضنى ثُ كغ ػٖ  ٗلٌْٜ ٝ ٤ِْٜٛ ٝ ػنثظْٜ ٝ ٓٞثُْٜ ثٗشـجُْٜ دطِخ ثُؼِْ  كَٜ ٗا

ٌدذث  ٣عدجً كدال ٣ؾدٞه  ٕ  ًدال٤ٓز  ٝٛ ِد٠ ثُصدقٞر ثإل ٓدٞم خطدنثً ػ ُِضؼِْ؟ ٛذث ٖٓ  ػظدْ ثأل

٣ضنى ثُٔؾجٛ ٕٝ ثُٞثؽخ ػ٤ِْٜ ٖٓ ثُؼِّٞ ثُض٢ ٢ٛ كدنض ػد٤ٖ  ًجُضٞف٤د  ٝصدنى ثُشدنى 

ٍ ثإل٣ٔجٕ  ًٝجُؼذجدثس ثُٞثؽذز ٝٓؼنكز ثُقال ٍ ٝثُقنثّ ك٢ ثُٔطجػْ ٝثُٔشجمح ًٝجةن  لٞ

 ٝثُٔالدي ٝثُٔؼجٓالس  كئٕ ؽِْٜٜ ٝٓؼجل٤ْٜ ٖٓ  ػظْ  ًذجح ٛو٣ٔضْٜ.

ش كد٢ صقو٤دن  -ُألًق-ٝٛذث ثُٔقذٝم  ٛدجس ثُٔؼجلدنر  كلشِد ه  ٝهدغ ك٤دٚ  ًغدن ثالصؾج

ٜدن  ٜدج  ٝظ ثُضٞثهٕ ك٢ د٘جء  كنثدٛج  كشـِش دٞثؽخ ػٖ ٝثؽذجس ػ٤٘٤دز ًٝلجة٤دز صود م ػ٤ِ

ِدَ كدد٢ ثُش ٓدٖ  ؽددَ صقو٤ددن ثُل ٛددجس  كالددد   ٛدذٙ ثالصؾج ٌددٕٞ ٝصضندد٠ خددالٍ  لصد٤ز ثُضدد٢ صض

ٔدالً  ٔدجً ٝػ ٗد٠ ػِ ثُضٌجَٓ ثُٔ٘شٞد ك٢ ٛذث ثُ٘ٞع ٖٓ ثالخضالف  ٕ ٗق د دٞظدٞؿ ثُود م ثألد

٘دش   ُِلند ٝثُؾٔجػز ك٢ ٌٓجٜٗج ٝهٓجٜٗج  ٝٛٞ كنٝض ثألػ٤دجٕ ٝكدنٝض ثٌُلج٣دز ثُضد٢ صؼ٤

 .كال ٣ٌغ  ف ثً صنًُٜج غجُٔج ه م ػ٤ِٜج

ٝ ٓج كنض ثٌُلج٣ز ثُض٢ ٝؽ  ٖٓ ٣وّٞ دٜج ٖٓ ثُؾٔجػجس ثإلًال٤ٓز ثُٔضؼ در  كجُضٌجَٓ 

ٛدٞ ثُٞثؽدخ ثُشدنػ٢   ٓدٖ ثخدضالف ثُضعدجد  ٝثُضؼجٕٝ مؿْ ثالخضالف ثُٜٔ٘ؾ٢ ثُذ١ ؿجُذدٚ 

ٖ ك٢ ثُذًٞ٘ز ًٝش٤ٔن ٝؿ٤نٛج. ٝإٕ ًجٕ ػ٘ ْٛ دؼط  كالد  ُ٘ج ٓغالً ٖٓ ن   هم ثُٔؾجٛ ٣

ٌدنثس  غج ٓدٖ ثُذد ع ٝثُٔ٘ ٓدغ  ٓدٖ ثُضؼدجٕٝ ٝثُضؼجظد   ٘دج  ًدالّ  الدد  ُ ٔدج دودٞث كد٢ دثةدنر ثإل ُ

ٖ صا٤٣   ْ ك٢ غِخ ثُؼِْ  ٝالد  ُ٘ج ٓ َ ٝثُٔقضجؽ٤ٖ  ٝإٕ م ٣٘ج صوص٤نٛ ٕ ثأل٣ضجّ ٝثألمثٓ ٣ٌلِٞ
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ٓدٖ  ثُضٞثؽ  ثإلًال٢ٓ ك٢ ٗٞثف٢ ثُق٤جر ثُٔلضِلز غجُٔج ًجٕ ٓ٘عذطجً دجُشنع  ُٝٞ ًجٕ ُ٘ج 

ؼ ثُٔضٞثؽ ٣ٖثُٔالفظجس ثألخنٟ ػ٠ِ ٜٓ٘
()ٔ

. 

ٛدجس  -ٕ ٓدَ ثُٔ٘شدٞد دد٤ٖ ثالصؾج ٛدذث ثُضٌج ثُٔقذٝم ثُغج٢ٗ ثُذ١ الد  ٖٓ صؾ٘ذٚ ُضقو٤ن 

ِدّٞ ثألخدنٟ  ٞ:  ٕ ٣ند٠َّ ثألكنثد دثخَ ٛذٙ ثُؾٔجػجس ػ٠ِ صقو٤ن ثألػٔجٍ ٝثُؼ ثإلًال٤ٓز ٛ

 ثُض٢ ٤ُي ُؾٔجػضٚ ثٛضٔجّ ًذ٤ن دٜج ك٢ ًذ٤َ فلو ْٜٛٔٔ ػ٠ِ ص٘ل٤ذ ٓج ٣طِخ ْٜٓ٘.

ٛدٞ  ٜدج  ٝال ني  ٕ ٛذث ثُضقو٤ن ألػٔجٍ ٝػِّٞ ث٥خن٣ٖ د الً ٖٓ ثُشؼٞم دا٤ٔٛز ًَ ٓ٘

ًدجٕ  ٓدٖ ث٥خدن٣ٖ  ٌدلن٣ز  ُدي ثُ ُد٠ م ثُذ١ ٣ُٞ  ثُعـجةٖ ٝثُذـعجء ٝثألفوجد  ٝإمث  ُظ٤ق إ

 ثُذالء  ن   ٝدخَ ٌٌَِٓ ثُـ٤ذز ٝث٤ُٔ٘ٔز ٝثالصٜجّ ثُذجغَ.

ٍ ثُ٘ذ٢  دقٌخ ثٓنا ٖٓ ثُشن  ٕ ٣قون  خجٙ : »-ملسو هيلع هللا ىلص-٣ٌٝل٤٘ج ك٢ ػالػ ٛذث ثُضوثٓ٘ج دوٞ

«ثٌُِْٔ
 ()ٕ

ُٗدٞث : -صؼج٠ُ-  ٝهُٞٚ  ٌَُٞ٣ ْٕ َ  ٠ ٌَ ُّ َػ ْٞ ْٖ هَ ِٓ   ّ ْٞ َلْن هَ ٌْ ُ٘ٞث ال ٣َ َٓ َٖ آ َٜج ثَُِّذ٣ ٣َج  ٣َُّ

 ْْ ُْٜ٘ ِٓ  .[ٔٔ]ثُقؾنثس: َخ٤ًْنث 

ًدٍٞ هللا  ِد٠ ػد ّ صقو٤دن -ملسو هيلع هللا ىلص-ُٝود  مدَّد٠ م ٓددٖ  ١  لدقجدضٚ ػ ٔدَ لدجُـ ٣صد م   ١ ػ

٘د٢  -ملسو هيلع هللا ىلص-ٌِْٓ  ٝ ٌِٓٔز  دَ مدٔج ًجٕ ك٤ٚ ٗؾجصٚ   ُْ ٗؼِْ ف ٣ظ ثُ٘ذ٢  ٓدٖ دـج٣دج د ٤َّجً  ـِ  ٕ د

ٚ!  ُْ ٗؼِْ  ٕ ٖٓ  ًٔجء هللا ثُشٌٞم ثُذ١ ٣شدٌن ثُو٤ِدَ  إًنثة٤َ دخِش ثُؾ٘ز ك٢ ًِخ ًوض

ِددْ كعددجةَ ُددْ ٗؼ   !َ ُدد ٓددٖ ثُو ٔددَ ٣ٝـلددن ثٌُغ٤ددن  ٛددجس  ٓددٖ ثُؼ ٜددج ثالصؾج ٔددجٍ ثُضدد٢ صوددّٞ د ثألػ

َ ثُ ػٞر  ٝكعَ  ٖ كع٤ِز ُطِخ ثُؼِْ  ٝكع ٖ ثٌُضجح ٝثٌُ٘ز  ٓ ثإلًال٤ٓز ػ٠ِ ثخضالكٜج ٓ

!ٖ  ثُؼذجدر ٝثُضو٤ًز  ٝكعَ ثُؾٜجد ٝكعَ ثُ٘لوز ك٢ ًذ٤َ هللا  ٝكعَ ٗصنر ثُ ٣

                                                 

(
1

 (مراجعمحبثم"االغؿكاباتماظربدلاغقةميفمادلقزان"م

(
2

م(.2564(،موعلؾؿم)6064(مرواهماظؾكاريم)م
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ًددضٜوثء دالددقجدٜج  ٔددجٍ ٝثال ٛددذٙ ثألػ ٓددٖ  ُددي صقو٤ددن ندد٢ء  ٘ددج دؼدد  م ٌدد٠٘ ُ ك٤ٌددق ٣ض

ٙ ثألػٔجٍ ٝثألٛٞثء؟! إٕ ثُ٘ظنر ثُٔن٣عز دجالًضؼالء ػ٠ِ  لقجح ٝث ٖ  ٤ٔٛز ٛذ ٓ ٖ ُض٣ٜٞ

ثُؼِّٞ ٝثألػٔجٍ ثُصجُقز ثألخنٟ ثُض٢ ال صٜضْ دٜج ثُؾٔجػز ثُض٢ ٣ض٠٘ٔ إ٤ُٜج ثُلند دجػضذجم 

ٓدٖ  ِد٠ ثُصدٞثح الدد   ٕ صلضلد٢   ٕ ثأل٣ُٞٝجس ثُض٢ صق دٛج ؽٔجػضٚ ٢ٛ ٝفد ٛج ثُقدجةور ػ

ُدْ -جَء ثُصقٞر ثإلًال٤ٓزٗقٖ  د٘-د٤٘٘ج  ٜدِ ٗج  ٘دج ُٝؽ ٓدٖ ػِٔ   ٝإمث ؽَٜ ػ٤ِ٘ج  ف  دجُضقو٤ن 

ٚ ٝكع٤ِز ٓج  ٙ دلع٤ِز ٓج ٗؼِٔ ن ًِّ َ ٗذ ٞ ٝػِٔٚ  ٝال دذًن ٓغجُذٚ ٝػ٤ٞدٚ  د ٗوجدِٚ دضقو٤نٙ ٛ

٣ؼِٔٚ  ٝ ٕ ًال ثُؼ٤ِٖٔ ٓطِٞح  ٝال ٣ؾٞه  ٕ ٌٗٔـ ُطجُخ ثُلوٚ  ٕ ٣قون غجُخ ثُقد ٣ظ  

ٔدَ ث٥خدن٣ٖ ٝال   ٕ ٣قون غدالح  ٜدجد ػ ُد ػٞر  ٝال  ٕ ٣ؾؼدَ ثُلدجمػ ُِؾ ٓدٖ خدنػ ث ِدْ  ثُؼ

ٛذجًء ٓ٘غٞمثً ال ه٤ٔز ُٚ  ٝال  ٕ ٣قون ثُ ثػ٢  ٤ٔٛز غِخ ثُؼِْ  ٝال  ٕ ٣ٌٕٞ ثٌُجػ٢ ػ٠ِ 

ًدٞثٙ  ددَ ٗ٘شدن مٝؿ  ٓدٖ  ٔدَ  ثألمِٓز ٝث٤ٌٌُٖٔ ٌٓضشؼنثً  ٕ لالؿ ثألٓز دؼِٔٚ دٕٝ ػ

ٓد ؿ لدجفذٚ ًدُٞٚ ثُٔقذز ٝثالؽضٔجع ػ٠ِ ثُل٤دن ٝ ٓدج ٣قدخ هللا ٝم ٠ هللا -   كدال ٗقدخ  لِد

ٔدجّ ثُل٤دن؟ -ػ٤ِٚ ًِْٝ ؟  ك٘قوٕ إمث ٝكن هللا ػذ ثً ُطجػز ٝ دػٞ ُٚ دجُضٞك٤ن ٝ مؽٞ ُٚ ص

َ ، ثُٔ٘ز ػ٤ِ٘ج  ٕ ٛ ثٗج ُإلًالّ ٝٝكو٘ج  ٖ ػ٠ِ  ف  دؼِٔ٘ج ٝال دؼِٔ٘ج  د ٝال ٣ؾٞه ُ٘ج  ٕ ٗٔ

ًددٍٞ هللا  ٔددَ دطجػضددٚ ٝغجػددز م َِدد٢َّ .... -ملسو هيلع هللا ىلص-ُِؼ ُّ٘ددٞث َػ ُٔ َْ ال صَ ٞث هُدد ُٔ َ دِد ًْ َ  ْٕ َٕ َػ٤َِْددَي  َ ُّ٘ددٞ ُٔ َ٣

 َٖ ْْ َلجِده٤ِ ُ ْٕ ًُْ٘ض ِٕ إِ ج َٔ إِل٣ ُِ  ْْ َٛ َثًُ  ْٕ َ  ْْ ُّٖ َػ٤ٌَُِْ ُٔ َ٣ ُ َِ ثَّللَّ ْْ دَ ٌُ َٓ ًْال  .[1ٔ]ثُقؾنثس: إِ

ٞ: ػو  -ٖ ثُٞالء   ٓج ثُٔقذٝم ثُغجُظ ثُذ١ ٣ؾخ صؾ٘ذٚ ك٢ ٛذث ثُ٘ٞع ٖٓ ثالخضالف كٜ

ٝثُذنثء ػ٠ِ ٛذٙ ثألػٔجٍ ثُٔض٘ٞػز ٝثأل٣ُٞٝجس ثُٔلضِلز  ٝصو ٣ٔٚ ػ٠ِ  لَ ثُٞالء ُ ٣ٖ 

 هللا ٝثُٜٔ٘ؼ ثإلًال٢ٓ ثُصق٤ـ  ٜٓ٘ؼ  َٛ ثٌُ٘ز ٝثُؾٔجػز دشُٔٞٚ ٝصٞثهٗٚ.

ك٘ؾ  ًغ٤نثً ٖٓ ثُؾٔجػجس ثإلًال٤ٓز صٞث٢ُ ٝصؼجد١ ػ٠ِ ٓج ؽؼِضٚ ٖٓ  ٣ُٞٝجس ػِٜٔج  

ٛددج ٣ضلدذٝ ٓدج صؼددٞدٝث ػ٤ِددٚ  ٝٗؾد   كنثد ٘ددٞع آخدن ؿ٤ددن  ٓدجً د ٘ددٚ ثٛضٔج ٔدٖ م ٝث ٓ ٕ ٓٞهلددجً ٓ

ٌد٘ز  ِد٠ ثٌُضدجح ٝثُ ُدٞالء ػ ٓدز-ٝثُؼالػ ٛ٘ج ٣ٌٖٔ ك٢ صؼ٤ٔدن ث ق ثأل ًِد ٜدْ  ٛدَ  -دل ٓدٜ٘ؼ  
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ِدّٞ  ددَ ٗقدخ ثُطجػدز  ٔدجٍ ٝال ثُؼ ًدٔجء ٝال ثألػ ثٌُ٘ز ٝثُؾٔجػز  ٤ُٝي ثُضؼصخ ػ٠ِ ثأل

ٚ ػ٤ِٜج ًٔج ٗٞثُ َ ٖٓ  غجع هللا ٝٗٞث٤ُ ٢ ؿ٤نٙ ػ٠ِ غجػضٚ ثألخنٟ  ٝٗذـط ثُٔؼص٤ز ٖٓ ً

ٖ  ٣ُٞٝجس ػِٔ٘ج  ََ لجفذٜج ٓج ٗنثٙ ٓ ِٔ َ ٖٓ ػص٠ هللا  ٝٗذن  ػ٠ِ هللا ٜٓ٘ج  ًٞثء  ََػ ً ٖٓ

  ّ ؿ٤نٙ.

ٓدٖ ثُٔؼجلد٢  كدال دد   ٕ  ٓدْٜ٘ هد   صد٠ ٓؼصد٤ز  ِدْ  ُدخ ػ ِدْ غج كٔغالً ُٞ م ٟ غدالح ثُؼ

ٓدٖ خطتدٚ كد٢ ٣ذـعٞث مُي ٓ٘ٚ ٣ٝذنؤٝث إ٠ُ هللا ٖٓ ٛذث ثُؼَٔ  ٝال  ٣ٌٕٞ ْٜٛٔ ثُض٣ٜٖٞ 

ُدٚ خ٤دنثً ٝال  ُدْ ٣ِقظدٞث  ُد٠ ؽٔجػدز  خدنٟ  ٌدخ إ ٓدٖ ٣٘ض ٛدذٙ ثُٔؼصد٤ز  ف٤ٖ  ٗٚ إمث ثمصٌخ 

ٌدٕٞ ٝثفد ثً ٓ٘عددذطجً  ُدي الدد   ٕ ٣ ُدٚ  ٝث٤ُٔددوثٕ كد٢ م ًدذذجً ُٔـلدنر هللا  ٌدٕٞ  ٜدج ص غجػدز َػَِّ

 دُز ثٌُضجح ٝثٌُ٘ز دعجدػ ثُطجػز ٝثُٔؼص٤ز  ٝثُل٤ن ٝثُشن  ٝثٌُ٘ز ٝثُذ ػز  ًٔج د٤٘ضٜج 

 ٝثإلؽٔجع.

 ٝخاللز ثُوٍٞ ك٢ ثخضالف ثُض٘ٞع:

ٓدَ دد٤ٖ  ًدضغٔجمٙ ُضقو٤دن ثُضٌج ٓدٖ ث ٗدٚ الدد   ٛدج  ٝ  ٔدز ٝٓظجٛن ٓدٖ ٓوضعد٤جس ثُنف ٗدٚ   

ِدددّٞ  ٘ددخ صددنى ثُٞثؽذددجس ثُؼ٤٘٤دددز ثألخددنٟ  ٝصقو٤ددن ثُؼ ٓددٖ  ؽدددَ  ٕ ٗضؾ ٤ٖٔ  ٝالددد   ٌدِد ثُٔ

ًدالٓ ٛدجس ثإل ٜدج ثالصؾج ًدْ  ٝ ٝثألػٔجٍ ثُصجُقز ثُضد٢ صودّٞ د ِد٠ ث ٤ز ثألخدنٟ  ٝثُضؼصدخ ػ

َ ثٌُ٘ز  ٕ ثُٞالء ػ٠ِ ثُٜٔ٘ؼ ثإلًال٢ٓ ثُصجك٢ ثُ٘و٢  ٜٓ٘ؼ  ٛ ٌٞ٣ ٕ َ الد    َ ٓؼ٤ٖ  د ػٔ

َٕ دشُٔٞٚ ٝصٞثهٗٚ  ٣ُْؤصُدٞ َٝ َٕ ثُصَّدالرَ  دٞ ُٔ َٖ ٣ُِو٤ ُ٘دٞث ثَُّدِذ٣ َٓ َٖ آ ثَُّدِذ٣ َٝ ًُدُُُٞٚ  َم َٝ  ُ ٤ٌُُُّْ ثَّللَّ ُِ َٝ ج  َٔ إَِّٗ

ؼُ  ًِ ْْ َمث ُٛ َٝ ًَجرَ  َٕ ثُوَّ ٞ :ثُٔجة ر[٘٘]   َٕ ُنٝ ُٓ ْ ٤َجءُ دَؼُْط ٣َا ُِ ْٝ َ  ْْ َ٘جُس دَؼْعُُٜ ِٓ ْؤ ُٔ ثُْ َٝ  َٕ ُٞ٘ ِٓ ْؤ ُٔ ثُْ َٝ

ًُدَُُٞٚ  َم َٝ  َ َٕ ثَّللَّ ٣ُِط٤ؼُدٞ َٝ دجرَ  ًَ َٕ ثُوَّ ٣ُْؤصُدٞ َٝ َٕ ثُصَّدالرَ  دٞ ُٔ ٣ُِو٤ َٝ دِن  ٌَ ْ٘ ُٔ ِٖ ثُْ َٕ َػد ْٞ َٜ َْ٘٣ َٝ ؼُْنِٝف  َٔ دِجُْ

  ْ٤ ٌِ َ َػِو٣و  َف َّٕ ثَّللَّ ُ إِ ُُْٜ ثَّللَّ ُٔ ٤َْنَف ًَ  .[1ٔ]ثُضٞدز:  َُُٝتَِي 

 ثُ٘ٞع ثُغج٢ٗ: ثخضالف ثُضعجد
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ٚ  ٝ دطالٗٚ  ٝٛٞ  ْ دلطت ٍ ثُٔلضِل٤ٖ ٣عجد ث٥خن ٣ٝقٌ ٍ ٖٓ  هٞث َ هٞ ً ٕ ٌٞ٣ ٕ  ٞ ٛٝ

 ٚ ٚ ُِٝذؼط دقِ ٍ ُِذؼط دقنٓض ٕ ك٢ ثُش٢ء ثُٞثف  هٞ ْ ال ٖٓ ؽٜ- ٕ ٣ٌٞ ز ٖٓ ؽٜز ثُقٌ

ٌدٌن ًغ٤دُنٙ ؿ٤دن ػصد٤ن -ثُلضٟٞ ٍ: ٛذث ثُلؼَ فنثّ  ًشنح ه٤ِدَ ثُ٘ذ٤دذ ثُٔ   كجُقٌْ  ٕ ٣وج

ُدز ظدنٝمر  ٌدجٕ كد٢ فج ٜدز ثُلضدٟٞ  ًئٗ ٓدٖ ؽ ٍ: ه٤ِِٚ فالٍ  ٤ُٝي  ثُؼ٘خ  ٝثُٔلجُق ٣وٞ

ٝٓلٔصز ُْ ٣ؾ  إال مُي ثُ٘ذ٤ذ ٤ٌُ  مٓوٚ كٜٞ فالٍ ُٚ ك٢ ٛذٙ ثُقجُز ًلضٟٞ   ٓج ثُقٌْ 

 ػ٘  ٖٓ ٣وٍٞ دذُي.ثُؼجّ كٜٞ فنٓضٚ 

ِدّٞ دجُعدنٝمر  ٓدٖ ثُٔؼ ِدَ ٝثُؼوجةد  ٝثألد٣دجٕ  ٝٝهٞع ٛذث ثُ٘ٞع ٖٓ ثالخدضالف كد٢ ثُٔ

٘دجكوٕٞ  ُدي إال ثُوٗجدهدز ثُٔ ُدْ ٣لدجُق كد٢ م ٝ  ٖ٤ٔ ٌِد ٓدج  -ٝثُٔؾٔغ ػ٤ِدٚ دد٤ٖ ثُٔ ًدق  ُٝأل

ِدَ  ٝ ٕ ٖٓٔ ٣٘شن ٛذث ثُ ٣ٖ ثُذجغَ د٤ٖ ثُ٘جى   - ًغنْٛ ك٢ هٓجٗ٘ج!  ٗؼ٢٘ دٚ ٌٓجٝثر ثُٔ

ِد٤ْٜ  ًَ ثألد٣جٕ فن ٝلٞثح  ٝ ٕ  ِٜٛج إٕ صٌٌٔٞث دٔج ْٛ ػ٤ِٚ كْٜ ٗجؽٕٞ  كدج٤ُٜٞد ػ

ٕ ًذُي  دَ لجم ػ٘  دؼعْٜ  ٕ ٖٓ ٣ٌاٍ  ٟ ًذُي  ٝثٌُِٔٔٞ ثُضٌٔي دج٤ُٜٞد٣ز  ٝثُ٘صجم

٘دجم ِد ٕٝ كد٢ ثُ ٛدْ ٓل ٛدَ  ؟ ػٖ فٌْ ث٤ُٜٞد ٝثُ٘صجمٟ ك٢ ثُ ٤ٗج ٝث٥خن  َٛ ْٛ ًلدجم؟ ٝ

ٌدضقن  ٘د ْٛ ٣ ٜدٞ ػ ٔدجػ٢  ٝال ٣قضدنّ ثألد٣دجٕ  ك ٌدالّ ثالؽض كٜٞ ٣ٜ د ثُٞف ر ثُٞغ٤٘ز ٝثُ

 .-ٝثُؼ٤جم دج، ٖٓ ثُلذالٕ- ه٠ٌ  ٗٞثع ثُؼوٞدجس 

ٝال خالف د٤ٖ ثُؼِٔجء  ٕ ٖٓ ُْ ٣ٌُلِّن ث٤ُٜٞد ٝثُ٘صجمٟ  دَ فض٠ ُٞ ني ك٢ ًلدنْٛ  

ُد: -صؼدج٠ُ-هجٍ  ٗٚ ًجكن ٓنص  ٌٓذح دجُونإٓ   َّٕ ث ًْدالُّ إِ ِ ثإل ْ٘د َ ثَّللَّ َٖ ِػ ٣ ِّ  :ٕ[1ٔ]آٍ ػٔدنث  

َٖ ٝهدجٍ  ددِن٣ ًِ َٖ ثَُْلج د ِٓ َٞ كِد٢ ث٥ِْخدَنِر  ُٛد َٝ ْ٘دُٚ  ِٓ  ََ ْٖ ٣ُوْذَد َِدد ٘دجً كَ ِّ ِد٣ ًْدال ْٖ ٣َذْضَدؾِ َؿ٤ْدَن ثإل د َٓ َٝ  ٍآ[

ٓددز : »-ملسو هيلع هللا ىلص-  ٝهددجٍ ثُ٘ذد٢ [1٘ػٔدنثٕ: ٛددذٙ ثأل ٓدٖ  ٌددٔغ دد٢  فدد   ُددذ١ ٗلدي دمحم د٤دد ٙ ال ٣ ٝث

  .ٔ()«٣ٜٞد١ ٝال ٗصنث٢ٗ عْ ٣ٔٞس ُْٝ ٣ؤٖٓ دجُذ١  مًِش دٚ إال ًجٕ ٖٓ  لقجح ثُ٘جم

                                                 

(
1

م(.350م-2/117(مواظؾػظمظف،موأمحدم)153(مرواهمعلؾؿم)م
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ٓدز دجُعدنٝمر  ٌداُز ثُٔؼِٞ ٛدذٙ ثُٔ ِد٠  ًدض الٍ ػ ٝٓج ً٘ج ٗظٖ   ٗ٘ج ٣ٌٖٔ  ٕ ٗقضدجػ ُال

ٍ: إٕ  ٛدذث  ٣ٝودٞ ُٞال  ٕ ٖٓ ٣٘جد١ دقن٣ز ثالخضالف ٝفن٣ز ثُلٌن ٣ خَ ثَُِٔ ثٌُلن٣دز كد٢ 

ُددن ١ ال ٣ل ٘ددجء ثُلددالف كدد٢ ث ٓددٖ  د ِدد٠ ًغ٤ددن  ُدد ػٞر ػ ٛددذٙ ث ِددٞد هعدد٤ز  فضدد٠  عددنس  ٌدد  ُ

 ث٤ٌُِٖٔٔ  كجفضجؽٞث إ٠ُ ثُذ٤جٕ  ٝال فٍٞ ٝال هٞر إال دج،.

ًدالّ إمث ٗظدن كؼؾدو ػدٖ -مفٔٚ هللا-هجٍ ثدٖ ه ثٓز  : ٝهػْ ثُؾجفع  ٕ ٓلجُق ِٓز ثإل

 إدثمى ثُقن كٜٞ ٓؼذٝم ؿ٤ن آعْ.

ٜد ًدَ ٓؾض   ٓصد٤خ كد٢ ثأللدٍٞ ٝثُلدنٝع ؽ٤ٔؼدجً! ٝهجٍ ػذ٤  هللا دٖ ثُقٌٖ ثُؼ٘ذن١: 

 ٝٛذٙ ًِٜج  هٞثٍ دجغِز.

ًدٍٞ -صؼدج٠ُ- ٓج ثُذ١ مٛخ إ٤ُٚ ثُؾجفع كذجغَ ٣و٤٘جً  ًٝلن ددج،  ِد٠ م   ٝمد ػ٤ِدٚ ٝػ

ٜدْ  -ملسو هيلع هللا ىلص-  كئٗج ٗؼِْ هطؼدجً  ٕ ثُ٘ذد٢ -ملسو هيلع هللا ىلص-هللا  ًدالّ ٝثصذجػدٚ  ٝمٓ ٜدٞد ٝثُ٘صدجمٟ دجإل ٓدن ث٤ُ  

َُّ  ٝإٗٔج ػ٠ِ إ لنثمْٛ  ٝهجصَ ؽ٤ٔؼْٜ ٝهضَ ثُذجُؾ ْٜٓ٘  ٝٗؼِْ  ٕ ثُٔؼجٗ  ثُؼجمف ٓٔج ٣و

ْ صو٤ِ ثً  ُْٝ ٣ؼنكٞث ٓؼؾور ثُنًٍٞ  ٖ آدجةٜ ٝل هٚ  ٝث٣٥جس  -ملسو هيلع هللا ىلص-ثألًغن ٓوِ ر ثػضو ٝث د٣

لَ : -صؼج٠ُ-ثُ ثُز ك٢ ثُونإٓ ػ٠ِ ٛذث ًغ٤نر  ًوُٞٚ  ًَ  َٖ ُّٖ ثَُِّذ٣ َي َظ ُِ لَُنٝث مَ ًَ  َٖ َِِّذ٣ ُِ   َْ٣ َٞ ُنٝث كَ

َٖ ثَُّ٘دجمِ  د ِٓ :[1ٕ]ن  ٖددِن٣ ًِ َٖ ثَُْلج د ِٓ  ْْ ُ ْْ كَاَْلدذَْقض ًُد ْْ  َْمدَث ْْ دِدَندٌُِّ ُ ْ٘دض ْْ َظدٌُُُّْ٘ ثَُّدِذ١ َظَ٘ ٌُد ُِ مَ َٝ 

َٕ   [ٖٕ]كصددددِش: ْْ إاِل ٣َظُُّ٘ددددٞ ُٛددددد  ْٕ َِددددد٠ َنددددد٢ْءُ   [ٕٗ]ثُؾجعددددد ٤ز: إِ ْْ َػ ُٜدددد ََّٗ  َٕ دددددذُٞ ٌَ ٣َْق َٝ 

َٕ [  1ٔ]ثُٔؾجدُز: ضَ ُٝ ْٜ ُٓ  ْْ ََُّٜٗ  َٕ ذُٞ ٌَ ٣َْق َٝ :ثألػنثف[ٖٓ]   ِر ْْ ك٢ِ ثَُْق٤َج ؼ٤ُُْٜ ًَ  ََّ َٖ َظ ثَُِّذ٣

َٕ لُددْ٘ؼجً. ددُ٘ٞ ٌِ ْْ ٣ُْق ُٜدد ََّٗ  َٕ ددذُٞ ٌَ ْْ ٣َْق ُٛدد َٝ ٤َْج  ُدد ُّٗ ِٚ  ث وَجةِدد ُِ َٝ  ْْ دد ِٜ لَددُنٝث دِآ٣ددجِس َمدِّ ًَ  َٖ   َُُٝتِددَي ثَُّددِذ٣

 .[٘ٓٔ-ٗٓٔ]ثٌُٜق:
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ٓٔج ال ٣٘قصن ك٢ ثٌُضجح ٝثٌُ٘ز -ملسو هيلع هللا ىلص-ِز مّ ثٌُٔذد٤ٖ ُنًٍٞ هللا ٝك٢ ثُؾٔ
()ٔ

. 

ٜد ٣ٖ   ٝ ٓج ٝهٞع ثخضالف ثُضعجد د٤ٖ ث٤ٌُِٖٔٔ ٝ ٕ ثُقن ٝثف  كد٢ هدٍٞ  فد  ثُٔؾض

ٍ ٝثُلنٝع  ك٢ ثُؼوجة  ٝثألػٔجٍ  ك٢ ثألٓٞم ثُؼ٤ِٔز ٝثألٓٞم  ٖٝٓ خجُلٚ ٓلطب ك٢ ثأللٞ

ٔدجع ثُصدقجدز ثُؼ٤ِٔز  كٜٞ ثُذ١ دٍ  ٌد٘ز ٝإؽ   ٝػ٤ِدٚ -مظد٢ هللا ػدْٜ٘-ػ٤ِدٚ ثٌُضدجح ٝثُ

ٞ ثُذ١  ْ ٝهٞع ٛذث ثُ٘ٞع  ٝٛ ـ ٖٓ ٓذثٛذٜ ْ ك٢ ثُ٘وَ  كجُصق٤ ٕ ثخضِق ػٜ٘  ةٔز ثُؼِْ  ٝإ

ال ٣شي ك٤ٚ ٖٓ ٗظن إ٠ُ  هٞثُْٜ ٝٓ٘جظنثصْٜ ٝصلطتضْٜ ألهٞثٍ ٓلجُل٤ْٜ  إٓج ٣و٤٘جً ٝهطؼجً 

ِدٚ ظ٤٘دجً  هدجٍ ك٤ٔج ًجٕ د٤ُِٚ هطؼ٤جً  ٝإٓج ظ٘جً  ًدجٕ د٤ُ َٕ إِمْ : -صؼدج٠ُ-ك٤ٔج  ج َٔ ْ٤َ ًُِد َٝ ٝدَ  ُٝ دَث َٝ

( َٖ ٣ ِ ِٛ ْْ َنج ِٜ ِٔ ٌْ ُق ُِ ًَُّ٘ج  َٝ  ِّ ْٞ ِٚ َؿَُْ٘ ثُْوَ ِٕ ك٢ِ ثَُْقْنِط إِمْ َٗلََشْش ك٤ِ ج َٔ َٕ ٣11َْقٌُ ج َٔ َٛج ٤ًَُِْ َ٘ج ْٔ َّٜ ( كَلَ

ج ًٔ ِػِْ َٝ ج  ًٔ ٌْ ًاُل آص٤ََْ٘ج ُف َٝ :11-11]ثألٗذ٤جء). 

٣ج ك٢ إلجدز ثُقٌْ ُْ ٣ٌٖ ُضلص٤ر ٤ًِٔجٕ دجُلْٜ ٓؼ٠٘  ٝث٣٥ز ص ٍ ػ٠ِ كِٞ ثًضٞ

٘دٚ ٓنكدٞع  ددَ ٣غدجح   ٕ ثُٔؾضٜ  ثُذ١ دذٍ ًٝؼٚ ك٢ ثُذقظ ػٖ ثُقن كاخطداٙ  ٕ ثإلعدْ ػ

ٜددجدٙ؛ ألٕ هللا  ِدد٠ ثؽض ُددٚ  -صؼددج٠ُ-ػ ٘دد٠ ػ٤ِددٚ دوٞ ٔددج  ٝ ع ًددالً ٜٓ٘ ددج ٓدد ؿ  ًٔ ٌْ َ٘ددج ُف ًُددال آص٤َْ َٝ

ج ًٔ ِػِْ َٝ ٍ َٜ َ : »-ملسو هيلع هللا ىلص-ثُ٘ذ٢   ٝهج َْ كَجْؽضَ ٌَ إِمَث َف َٝ   ِٕ َّْ  ََلجَح كََُِٚ  َْؽَنث ُ َٜ َ ع ُْ كَجْؽضَ ًِ َْ ثَُْقج ٌَ إِمَث َف

َّْ  َْخَطاَ كََُِٚ  َْؽن   ُ «ع
()ٕ

. 

ٜدجد  ٌدْ دجؽض ٗدٚ ٣ق ٛدٞ لدن٣ـ كد٢   ٓدز ددجُوذٍٞ  ٝ هجٍ ثدٖ ه ثٓز: ٝٛٞ ف ٣ظ صِوضدٚ ثأل

 ٤خ. ثٛ .ك٤لطب ٣ٝؤؽن دٕٝ  ؽن ثُٔص

                                                 

(
1

م(.195م-194(مروضةماظـازرم)م

(
2

م(مواظؾػظمظف.1716(،موعلؾؿم)7352(مرواهماظؾكاريم)م
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إٌْٗ صلضصٕٔٞ إ٠ُ ُٝؼَ دؼعٌْ  ٕ ٣ٌٕٞ  ُقٖ دقؾضٚ ٖٓ دؼط : »-ملسو هيلع هللا ىلص-ٝهجٍ ثُ٘ذ٢ 

ٚ كٖٔ هطؼش ُٚ ٖٓ فن  خ٤ٚ ن٤تج كال ٣اخذٙ كئٗٔج  هطغ  ٞ ٓٔج  ًٔغ ٓ٘ كاهع٠ ُٚ ػ٠ِ ٗق

«ُٚ دٚ هطؼز ٖٓ ثُ٘جم
()ٔ

. 

-ثإلؽٔجع كدئٕ ثُصدقجدز    كوجٍ ثدٖ ه ثٓز:  ٓج-مظ٢ هللا ػْٜ٘-ٝ ٓج إؽٔجع ثُصقجدز 

ثنضٜن ػْٜ٘ ك٢ ٝهجةغ ال صقص٠ إغالم ثُلطا ػ٠ِ ثُٔؾضٜ ٣ٖ  ٖٓ مُي  -مظ٢ هللا ػْٜ٘

ٍ  د٢ دٌن  ك٢ ثٌُالُز:  هٍٞ ك٤ٜج دن ٢٣  كئٕ ٣ٌٖ لٞثدجً كٖٔ هللا  ٝإٕ  -مظ٢ هللا ػ٘ٚ-هٞ

 ٣ٌٖ خطا ك٢٘ٔ ٖٝٓ ثُش٤طجٕ  ٝهللا ٝمًُٞٚ ٓ٘ٚ دن٣تجٕ.

ٔدن  - ػ٘ٚمظ٢ هللا-ٝػٖ ثدٖ ٌٓؼٞد  ُدي  ٝهدجٍ ػ مظد٢ هللا -ك٢ هصدز ددنٝع ٓغدَ م

ٚ: ثًضخ: ٛذث ٓج مآٙ ػٔن  كئٕ ٣ٌٖ لٞثدجً كٖٔ هللا  ٝإٕ ٣ٌٖ خطا كٖٔ ػٔن. -ػ٘ٚ  ٌُجصذ

ٝهجٍ ك٢ هع٤ز هعجٛج: "ٝهللا ٓج ٣ م١ ػٔن  لجح  ّ  خطا"  مًنٙ ثإلٓجّ  فٔ  كد٢ 

ٍ ػ٢ِ ُؼٔن  ٖ دمحم ػٖ  د٤ٚ  ٝهج ك٢ ثُٔن ر ثُض٢  مًَ إ٤ُٜج  -ٜٔجمظ٢ هللا ػ٘-مٝث٣ز دٌن د

  كوجال: "ال ن٢ء -مظ٢ هللا ػٜ٘ٔج-كاؽٜعش مث دطٜ٘ج ٝه  ثًضشجم ػغٔجٕ ٝػذ  ثُنفٖٔ 

ٍ ػ٢ِ  ٕ ٣ٌٞٗج ه  ثؽضٜ ث كو   خطآ  ٝإٕ -مظ٢ هللا ػ٘ٚ-ػ٤ِي  إٗٔج  ٗش ٓؤدح"  كوج : "إ

ٍ ػِ  -مظ٢ هللا ػ٘ٚ-٢ ٣ٌٞٗج ٓج ثؽضٜ ث كو  ؿشَّجى  ػ٤ِي ثُ ٣ز"  كنؽغ ػٔن إ٠ُ م ٣ٚ ٝهج

كد٢ إفددنثم ثُلددٞثمػ
()ٕ

دد٤يُ  ُِ ًددٞف  َ : "ُودد  ػغددنس ػغدنر ال ص٘ؾذددن  
()ٖ

ًددضٔن    دؼدد ٛج  ٝ  

 ٝ ؽٔغ ثُن ١ ثُشض٤ش ثُٔ٘ضشن".

                                                 

(
1

م(مواظؾػظمظف.1713(،موعلؾؿم)2458(مرواهماظؾكاريم)م

(
2

م(مطذظؽمضالمابـمضداعة،موظعؾفمؼعينماظراصضةماظغالة.م

(
3

م(مظعؾماظصقابم"أطقس".م
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ٖ ػذجى  ٍ ثد َ ثدٖ ثالدٖ ثد٘جً  ٝال ٣ؾؼَ -مظ٢ هللا ػٜ٘ٔج-ٝهج : " ال ٣ضو٢ هللا ه٣   ٣ؾؼ

ٓددٖ ندجء دجِٛضددٚ كد٢ ثُؼددٍٞ". ٝ " :ٍ ُدش ػجةشددز  ددج ثألح  دددجً!"  ٝهدج ٜددج-هج : -مظد٢ هللا ػ٘

 إال  ٕ ٣ضٞح". -ملسو هيلع هللا ىلص-" دِـ٢ ه٣  دٖ  مهْ  ٗٚ ه   دطَ ؽٜجدٙ ٓغ مًٍٞ هللا 

ٝٛذث ثصلجم ْٜٓ٘ ػ٠ِ  ٕ ثُٔؾضٜ  ٣لطب
()ٔ

. 

ْ إ٠ُ:  * ٝٛذث ثُ٘ٞع ٖٓ ثُلالف ٣٘وٌ

 ثخضالف ًجةؾ ؿ٤ن ٓذّٓٞ. -ٔ

 ثخضالف ؿ٤ن ًجةؾ ٓذّٓٞ. -ٕ

ّ: ٝالً: ثالخضالف ث  ٌُجةؾ ؿ٤ن ثُٔذٓٞ

ٓدٞم ثُؼ٤ِٔدز ال ثالػضوجد٣دز   ًغ٤ن ٖٓ ثُؼِٔجء ٣و٤ ٙ داٗٚ ثُلالف ك٢ ثُلنٝع   ١ ٖٓ ثأل

ًد٘ز لدق٤قز  ٝ إؽٔجػدجً هد ٣ٔجً  ٝ  ٓدٖ ًضدجح  ٝ  ٚ: ٓج ال ٣لجُق ٗصجً  ٝثُصق٤ـ  ٕ ٣و٤  داٗ

ثألفٌجّ د٤ٖ   ّ ك٢ -ٝٛذث ٗجدم-ه٤جًجً ؽ٤ِجً  ٝٛذث ًٞثء  ًجٕ ك٢ ثألٓٞم ثُؼ٤ِٔز ثالػضوجد٣ز 

ٛدٞ  ُد٤ي ػ٤ِدٚ د٤ُدَ ظدجٛن  ًدجةؾ  ثُلوٜجء  ُٝؼَ ٗ مر ثٌُٔجةَ ثالػضوجد٣ز ثُض٢ ك٤ٜج خالف 

َ ثأللٍٞ  ٝمُي ألٕ ٓؼظْ  ٖ خجُق ك٢ ٌٓجة ٓ ٕ َ ًغ٤نثً ٖٓ ثُؼِٔجء ٣ذ ػٞ ثٌُذخ ثُذ١ ؽؼ

َ ثالػضوجد٣ز ثٌُذنٟ ػ٤ِٜج ثألدُز ثُوجغؼز ًضجدجً ًٝ٘ز  ٝك٤ٜج إؽٔجع ثُصقجدز   مظ٢-ثٌُٔجة

ٓوصنثً  -ك٢ ثألؿِخ ثألػْ-ٝثٌُِق ٓ٘وٍٞ ٝٓشٜٞم  ُٜٝذث ًجٕ ثُٔلجُق ك٤ٜج  -هللا ػْٜ٘

 ٌٓضقوجً ُِؼوجح ك٢ ثُ ٤ٗج ٝث٥خنر.

                                                 

(
1

م(.197م-196(مروضةماظـازرم)م
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َ هطؼ٢ ك٢ ثٌُٔجةَ ثُؼ٤ِٔز؛  غَِن ثٌُغ٤ن ٖٓ  َ ثُض٢ ٤ُي ػ٤ِٜج د٤ُ َ ًغنر ثٌُٔجة ٝألؽ

ثُؼِٔجء  ٕ ثُلالف ك٢ ثُلنٝع ثخضالف ًجةؾ ٝال ٣اعْ ثُٔلجُق ك٤ٚ
()ٔ

. 

٤ز  ٝ  ٌداُز ػ٤ِٔددز  ٝ ػ٤ِٔدز   لدِد ٗدٞع ثُٔ ُدد٠  ُد٤ي ٓنؽؼدٚ إ ٌدد٤ْ  ٛدذث ثُضو ٝثُقدن  ٕ 

كنػ٤ز  ٝإٗٔج ٓنؽؼٚ إ٠ُ ٝؽٞد ثُ٘ر  ٝ ثإلؽٔجع  ٝثُضٌٖٔ ٖٓ ٓؼنكضٚ  كٖٔ ًجٕ ٓضٌٔ٘جً 

ٖٓ ٓؼنكز ثُقن كوصن ك٢ مُي كٜٞ آعْ  ًٞثء  ًجٗش ثٌُٔاُز  ل٤ِز  ّ كنػ٤ز  ثػضوجد٣ز 

ُددخ ػ ٛدذث ؿج ًدٔجةٚ ٝلددلجصٚ   ّ ػ٤ِٔدز  ٝ ٔدجٕ دددج،  ٝ  ٌدجةَ ثأللددٍٞ ثٌُذدنٟ؛ ًجإل٣ ِد٠ ٓ

ٔدجٕ  ٝمدٞد٤ضٚ ٝإ٤ُٜضٚ  ٝٓالةٌضٚ  ًٝضذٚ  ٝمًِٚ  ٝث٤ُدّٞ ث٥خدن  ٝثُوعدجء ٝثُود م  ٝثإل٣

 ٝثٌُلن  ٝثُٞػ  ٝثُٞػ٤ .

ٝٓٞؽٞد ك٢ ًغ٤ن ٖٓ ٌٓجةَ ثُلوٚ ٝثألفٌجّ  ٌُٖ  ؿِخ كنٝػٜج إٓج  ٗٚ ال ٣ٞؽد  ك٤دٚ 

جً   ٝ  ٤ُي ًَ  ف  ٓضٌٔ٘جً ٖٓ ٓؼنكضدٚ  كجُؼدجؽو ػدٖ ثُٔؼنكدز دؼد  ددذٍ ثُ ٤َُ ثُوطؼ٢ ثصلجه

 ثُؾٜ  ٤ُي دآعْ ثصلجهجً.

ٗدٞع   ٓج  ٕ ٣ُؾؼَ ثُضو٤ٌْ إ٠ُ  لٍٞ ثُ ٣ٖ ٝكنٝػٚ  لالً ك٢ ٓؼجِٓز ثُٔلجُق فٌخ 

ٕ ٗظن إ٠ُ ٝؽٞد  ثُ ٤َُ ثُوطؼ٢ ك٤ٜج  ٝصٌٖٔ ٛذث ثُٔلجُق ٓ٘ٚ  ثٌُٔاُز ثُٔلجُق ك٤ٜج  دٝ

 كلطن ػظ٤ْ ٓلجُق ألةٔز ثُؼِْ.

ٌدجةَ -مفٔٚ هللا-٣وٍٞ ن٤خ ثإلًالّ ثدٖ ص٤ٔ٤ز  ٌد٤ٔضٚ ٓ ٗدٞع ٝص : "كآج ثُضلن٣دن دد٤ٖ 

َ ثُلنٝع  كٜذث ثُلنم ٤ُي ُٚ  لَ ال ػٖ ثُصقجدز  ٚ ٌٓجة ٖ ٗٞع آخن ٝص٤ٌٔض ٍ ٝد٤ ثأللٞ

ُدز ٝ ٓغدجُْٜ  ٝال ػٖ ثُضجدؼ٤ٖ ُْٜ دئفٌجٕ ٝال ٓدٖ ثُٔؼضو  ةٔز ث٤ٌُِٖٔٔ  ٝإٗٔج ٛٞ ٓاخٞم 

ٗدٚ  ٘دجهط  كئ ٛدٞ صلن٣دن ٓض ٖٓ  َٛ ثُذ ع  ٝػْٜ٘ صِوجٙ ٖٓ مًنٙ ٖٓ ثُلوٜجء ك٢ ًضذْٜ  ٝ

                                                 

(
1

م(ماظشاريبميفم"االسؿصام"،مابـمضداعةميفم"روضةماظـازر"،ماظغزاظلميفم"إحقاءمسؾقمماظدؼـ".م
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ٓدج ثُلجلدَ  ٜدج  ٝ ٖ: ٓج ف  ٌٓجةَ ثأللٍٞ ثُض٢ ٣ٌلن ثُٔلطب ك٤ ٣وجٍ ُٖٔ كنم د٤ٖ ثُ٘ٞػ٤

 د٤ٜ٘ٔج ٝد٤ٖ ٌٓجةَ ثُلنٝع؟

َ ثأللٍٞ ٍ: ٌٓجة ٢ٛ ٌٓجةَ ثالػضوجد  ٌٝٓجةَ ثُلنٝع ٢ٛ ٌٓجةَ ثُؼَٔ  ه٤َ  كئٕ هج

ٚ: كض٘جهع ثُ٘جى ك٢ دمحم  ٓدٖ ػِد٢  ّ  كعدَ؟  -ملسو هيلع هللا ىلص-ُ َٛ م ٟ مدٚ  ّ ال؟ ٝك٢ ػغٔجٕ  كعَ 

ٌدجةَ ثالػضوجد٣دز ثُؼ٤ِٔدز ٝال  ٝك٢ ًغ٤ن ٖٓ ٓؼج٢ٗ ثُونإٓ  ٝصصق٤ـ دؼط ثألفجد٣ظ ٛٞ ٓ

٢ ًلن ك٤ٜج دجالصلجم  ٝٝؽٞح ثُصال ْ ثُلٞثفش ٝثُلٔن ٛ  ّ ٝثُقؼ ٝصقن٣ ر ٝثُوًجر ٝثُص٤ج

 ثٌُٔجةَ ثُؼ٤ِٔز ٝثٌُٔ٘ن ُٜج ٣ٌلن دجالصلجم.

ٚ: ًغ٤ن ٖٓ ٌٓجةَ ثُؼَٔ هطؼ٤ز  ًٝغ٤ن  ٍ: ثأللٍٞ ٢ٛ ثٌُٔجةَ ثُوطؼ٤ز  ه٤َ ُ كئٕ هج

ٖ ثألٓٞم ثإلظجك٤ز  ٝه   ٓ ٞ َ هطؼ٤ز  ٝ ظ٤٘ز ٛ ٕ ثٌُٔجة َ ثُؼِْ ٤ٌُش هطؼ٤ز  ًٝٞ ٖٓ ٌٓجة

ًدٍٞ  صٌٕٞ ٓدٖ ثُن -ثٌُٔاُز ػ٘  مؽَ هطؼ٤ز ُظٜٞم ثُ ٤َُ ثُوجغغ ُٜج  ًٖٔ ًٔغ ثُ٘ر 

ِدٞؽ  -ملسو هيلع هللا ىلص ٌدٕٞ هطؼ٤دز  ُؼد ّ د ٌدٕٞ ظ٤٘دز كعدالً ػدٖ  ٕ ص ٝص٤وٖ ٓنثدٙ ٓ٘ٚ  ٝػ٘  مؽَ ال ص

ثُ٘ر إ٣جٙ  ٝ ُؼ ّ عذٞصٚ ػ٘ ٙ  ٝ ُؼ ّ صٌٔ٘ٚ ٖٓ ثُؼِْ د الُضٚ"
()ٔ

. 

ّ ن٤خ ثإلًال ٕ:* ٣ٝالفع ك٢ ًال  ّ ٓالفظضج

ْ ُأللٍٞ ٝثُلنٝع  -ٔ ٓغ ًٞٗٚ ٣ذًن ٛذٙ ثُض٤ٌٔز  ف٤جٗجً ٣ٝونمٛج  - ٕ إٌٗجمٙ ُِضو٤ٌ

ل٠ِ هللا -ًٔج ك٢ مًجُز )ٓؼجمػ ثُٞلٍٞ إ٠ُ  ٕ  لٍٞ ثُ ٣ٖ ٝكنٝػٚ ه  د٤ٜ٘ج ثُنًٍٞ 

ٌداُز ػ٤ِٔدز  ٝ  -(-ػ٤ِٚ ًِْٝ ِد٠ ٗٞػ٤دز ثُٔ ٌدجّ ثُضٌل٤دن ٝثُضذد ٣غ ػ إٗٔج ٛٞ إٌٗجم ُذ٘جء  ف

ٌدْ ندنػ٢  كدال ٓشدجفز كد٢ ػِٔ ٌد٤ْ ف ِد٠ ثُضو ُدْ ٣ضنصدخ ػ ٤ز  ٤ُٝي إٌٗجمثً ُِض٤ٌٔز  كئمث 

 ثاللطالؿ.

                                                 

(
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ٚ: "ًٞٗٚ ثٌُٔاُز هطؼ٤ز  ٝ ظ٤٘ز ٛٞ ٖٓ ثألٓٞم ثإلظجكز"  ال ٣ؼ٢٘ دٚ  ٕ  -ٕ  ٕ هُٞ

ٛدٞ ٣دذًن  ٌدجةَ  ٘دجى ٓ ٔدٚ هللا-ًَ ثٌُٔجةَ ٣ٌٖٔ ك٤ٜج ٛذٙ ثإلظجكز ٝٛذث ثالفضٔجٍ  كٜ  -مف

ٌدن ثُصدالر ٝثُصد٤جّ  ٜٗج هطؼ٤ز ٣ٌٝ ِد٠ صٌل٤دن ٓ٘ ٘دج ثالصلدجم ػ ًدن ٛ ٔدج م ٜدج  ً لدن ثُٔلدجُق ُ

ُدذؼط   ٘د  ث ًدذُي هطؼ٤دز ػ ٌدٕٞ  ٝٗقٞٛج  ٝإٗٔج ٣ؼ٢٘ دٚ  ٕ ٛ٘جى دؼط ثٌُٔجةَ ثُض٢ ه  ص

 :ٍ ٛدٞ فؾدز هطؼ٤دز  ّ ظ٤٘دز؟ ك٤ودٞ ٛدَ  ٔدجع  ٔدج ٣ودٍٞ ػدٖ ثإلؽ ُدذؼط ث٥خدن  ً ٘د  ث ظ٤٘دز ػ

 ثُصق٤ـ  ٕ هطؼ٤ٚ هطؼ٢  ٝظ٤٘ٚ ظ٢٘.

:ٍ "إٕ ثإلؽٔجع ثُٔؼِّٞ ٣لٌن ٓلجُلٚ ًٔج ٣ٌلن ٓلجُق ثُ٘ر دضنًٚ" ٣ٝوٞ
()ٔ

  ٝٓؼ٠٘ 

ِدد٠  ٕ ال صٞؽدد   ٛددذث ػ ٓددٚ  ِدد٤ي ألفد   ٕ ٣قددضؼ دٌال ُدد ٣ٖ دجُعددنٝمر  ك ٓددٖ ث ِدّٞ   ١:  ثُٔؼ

َ هطؼ٤ز  ٝ ٓؼِٞٓز ٖٓ ثُ ٣ٖ دجُعنٝمر؛ ألٕ ثألٓٞم ٌٗذ٤ز  دَ ٛذث ثُوٍٞ ٣ِـ٢ دجح  ٌٓجة

 .-ج،ٝثُؼ٤جم د-ثُندر ٝثٌُلن  لالً 

ُدد٘ر  ٓددج ال ٣لددجُق ث ٛددٞ  ٌددجةؾ  ٛددذث:  ٕ ثالخددضالف ثُ ٓددٖ ثٌُضددجح -ٝخاللدز ثُوددٍٞ كدد٢ 

٘د٠  -ٝثٌُ٘ز ٔدَ إال ٓؼ ٓدج ال ٣قض ٘دج:  ُد٘ر ٛ ٘د٠ ث  ٝ ثإلؽٔجع ثُود ٣ْ   ٝ ثُو٤دجى ثُؾِد٢  ٝٓؼ

ٝثف ثً ال ثؽضٜجد ك٢ كٜٔٚ ػ٠ِ ٝؽٞٙ ٓضؼ در  ٤ُٝي ٓؾند ٝؽدٞد فد ٣ظ  ٝ  فجد٣دظ كد٢ 

ٕٞ دالُضٜج ٓقضِٔز ٝٝؽٞٙ ثُؾٔغ ٓلضِلز  ٝثُضصق٤ـ ٝثُضعؼ٤ق ثُذجح  كو  صٞؽ  ٌُٖ صٌ

 ٓقَ ٗظن  كال ٣ٌٕٞ ك٢ ثٌُٔاُز ٗر.

ّ ثدٖ ص٤ٔ٤ز  ٍ ن٤خ ثإلًال َ ك٤ٜج دوٍٞ دؼط -مفٔٚ هللا-٣وٞ ٖ ػٔ َ ثالؽضٜجد ٓ : "ٌٓجة

ثُؼِٔجء ُْ ٣ٌ٘ن ُْٝ ٣ٜؾن  ٖٝٓ ػَٔ داف  ثُو٤ُٖٞ ُْ ٣ٌ٘ن ػ٤ِٚ"
()ٕ

. 

                                                 

( 
1

م(.270-269/م19(ماظػؿاوىم)

(
2

 (.257/م20(ماظػؿاوىم)م
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ٍ: "ٝه  ثصلن ثُصقجدز  ًدَ  -مظ٢ هللا ػْٜ٘-ٝهج ك٢ ٌٓجةَ ص٘جهػٞث ك٤ٜج ػ٠ِ إهنثم 

٘دجًـ ٝثُٔٞثم٣ددظ  ٌدجةَ كد٢ ثُؼذددجدثس ٝثُٔ ٜددجدْٛ  ًٔ ٔدَ دجؽض ِد٠ ثُؼ كن٣دن ُِلن٣دن ث٥خددن ػ

ٝثُؼطجء ٝث٤ٌُجًز ٝؿ٤ن مُي"
()ٔ

. 

ْ: إٕ ٌٓجةَ ثُلالف ال إٌٗجم ك٤ٜج  ٤ُي  ّ ثُٔٞهؼ٤ٖ(: "ٝهُٜٞ ٖ ثُو٤ْ ك٢ )إػال ٍ ثد ٝهج

ًدجٕ ثُودٍٞ  دصق٤ـ  كئٕ ثإلٌٗجم إٓج  ٕ ٣ضٞؽٚ إ٠ُ ثُوٍٞ ثُلضٟٞ  ٝ ثُؼَٔ    ٓج ثألٍٝ كئمث 

ًددذُي كددئٕ د٤ددجٕ ظددؼلٚ  ٌددٖ  ُددْ ٣ ٌددجمٙ ثصلجهددجً  ٝإٕ  ًدد٘ز  ٝ إؽٔجػددجً نددجةؼجً ٝؽددخ إٗ ٣لددجُق 

ٌدجمٙ  ٔدجع ٝؽدخ إٗ ًد٘ز  ٝ إؽ ٝٓلجُلضٚ ُِ ٤َُ إٌٗجم ٓغِٚ  ٝ ٓج ثُؼَٔ كئمث ًجٕ ػ٠ِ خدالف 

ٜدجء دقٌخ دمؽجس ثإلٌٗجم  ٤ًٝق ٣وٍٞ  ٜدج... ٝثُلو ِدق ك٤ ٌدجةَ ثُٔلض ٚ: ال إٌٗجم ك٢ ثُٔ كو٤

ٕ ًجٕ ه  ٝثكن  ٝ ً٘ز  ٝإ ْ ثُقجًْ إمث خجُق ًضجدجً   ٖٓ ًجةن ثُطٞثةق ه  لنفٞث د٘وط فٌ

ٌدن  ُدْ ص٘ دؼط ثُؼِٔجء! ٝ ٓج إمث ُْ ٣ٌٖ ك٢ ثٌُٔجةَ ً٘ز ٝال إؽٔجع ُٝالؽضٜجد ك٤ٜج ٌٓجؽ 

ػ٠ِ ٖٓ ػَٔ دٜج ٓؾضٜ ثً  ٝ ٓوِ ثً"
()ٕ

. 

 ذجح ٛذث ثُلالف ثٌُجةؾ:*  ً

ٖٓ ٛذٙ ثألًذجح:  ٕ ثُشنع ُْ ٣٘صخ د٤ُالً هجغؼجً ػ٠ِ ًَ ثٌُٔجةَ  دَ ؽؼَ د٤َُ  -ٔ

ٜددجد  ٓددجس ثالؽض ٓددٖ فصددَ ٓوٞ ٜددجد ٝٗظدن  ٣وددّٞ دددٚ  دؼعدٜج د٤ُددَ ظ٤٘ددجً ٣قضددجػ ُذقددظ ٝثؽض

ٓددٖ ػصددن  ٔددجء  ثدضدد ثًء  ُددز ثُشددن٣ؼز ٝثخددضالف ثُؼِ ًددضونثء ألد ِددّٞ دجال ٛددذث ٓؼ ٝثُ٘ظددن  ٝ

َ ثإلٓجّ ثدٖ ص٤ٔ٤ز ثصلجم ثُصقجدز ػ٠ِ  -مظ٢ هللا ػْٜ٘-ز ثُصقجد كٖٔ دؼ ْٛ  ًٔج ًذن ٗو

ٛددج  ٘ددجًـ ٝثُٔٞثم٣ددظ ٝؿ٤ن ٌددجةَ كدد٢ ثُؼذدجدثس ٝثُٔ ٘دجهػ٤ٖ كدد٢ ٓ ٓددٖ ثُٔض ًددَ كن٣ددن  إهدنثم 

 ُِلن٣ن ث٥خن ػ٠ِ ثُؼَٔ دجؽضٜجدٙ.

                                                 

(
1

م(.122/م19(ماظػؿاوىم)م

(
2

 (3003/م3(إسالممادلقضعنيم)م



 الفرقة الثانية -مادة أصول الدعوة                                                                    معهد شيخ اإلسالم العلمي

- 27 - 

 

ّ ثُؼذجد ٓلضِلز ٓضلجٝصز  ه  كعَ هللا دؼعْٜ ػ٠ِ دؼط ك٤ٜج -ٕ   كٔج ٜٝٓ٘ج:  ٕ  كٜج

ٚ ٛذث  ٝٓج ٣نثٙ ثُٞثف  ه  ٣ـ٤خ ػٖ ث٥خن٣ٖ  ٝه   نجم ثُونإٓ إ٠ُ مُي  ٚ ٛذث ال ٣لٜٔ ٣ مً

َٕ : -صؼج٠ُ-دوُٞٚ  ج َٔ َٛج ٤ًَُِْ َ٘ج ْٔ َّٜ ًدذقجٗٚ [11]ثألٗذ٤دجء: كَلَ ٤ٔجٕ ددجُضل٤ْٜ ٝدد٤ٖ  ًِد   كلدر 

  ٗٚ ٛٞ ثُذ١ كٜٔٚ.

ٝثالؽضٜجد ٓلضِلز  ٣عجً  كٔج ٣و م ػ٤ِٚ ثُذؼط ٜٝٓ٘ج:  ٕ ه مر ثُؼذجد ػ٠ِ ثُذقظ  -ٖ

 :ٚ ٔدددج ٣ودددد م ػ٤ِددد ِددددق د ًدددَ ٌٓ ُددددذؼط  ٝ ٘دددٚ ث َٜج٣ؼؾدددو ػ ددددؼَ ًْ ُٝ ٌدددجً إاِل  ُ َٗلْ ددددُق ثَّللَّ ِِّ ٌَ ُ  ال ٣

 .[1ٕٙ]ثُذونر:

ٛدْ ثُٔلضِلدز   -ٗ ٤ٖٔ كد٢ دالد ٌِد ٔدجء ثُٔ ِد٤ْ دد٤ٖ ػِ ٜٝٓ٘ج: ثخضالف غن٣وز ثُؼِْ ٝثُضؼ

صؼِٔٞٙ  ٝالً  ٝٓؼنكز ٛذٙ ثألًذجح ظنٝم٣ز كد٢ إدمثى ٝه  كطن هللا ثُؼذجد ػ٠ِ ثُضاعن دٔج 

 ثُضؼجَٓ ثُصق٤ـ ٓغ ٛذث ثالخضالف.

كئمث ػِٔ٘ج  ٕ ٛذٙ ثألًذجح ال ٣ٌٖٔ إهثُضٜج ػنك٘ج  ٕ ثالؽضٜجد ك٢ ٓؼنكز ثُصق٤ـ ٖٓ 

ٓدٖ  ٔدٚ  ٔدٚ ٝػِ ُد٠ كٜ ٔدج ٝلدَ إ ٜدج د ٌٓجةَ ثالخضالف ٝٓج ٣نؽقٚ ثُذؼط ٖٓ  َٛ ثُؼِْ ك٤

ُدٖ ٣لدنػ   دُز  ٝدقٌخ ه مصٚ ػ٠ِ ٜدجد ؿ٤دنٙ  ٝ ُدٖ ٣ِـد٢ ثؽض ٜدجد  ثُ٘ظدن ٝثُذقدظ  ٝثالؽض

ٛدَ  ٛدذث دد٤ٖ   ثٌُٔاُز ػٖ ًٜٞٗج ٖٓ ٌٓجةَ ثالؽضٜجد  ٝدجُضج٢ُ ال صع٤ن ثُصد ٝم دٞؽدٞد 

ٔدجً  ٌدؤثٍ دثة ٔدٖ صؼدٞد ثُ ثُؼِْ خجلز د٤ٖ  َٛ ثٌُ٘ز ٝ صذجع ثٌُِق  ًٔج ٣ق ط ُ ٟ ًغ٤دن ٓ

ٗدٚ مثؽدـ ػٖ ثُنثؽـ ٖٓ ثألهٞثٍ  ٝظٖ  ٕ ًَ ٌٓاُز ك٤ٚ ه ُدْ ٣دضلطٖ   ٍٞ مثؽـ ٓطِوجً  ٝ

 ػ٘  كالٕ  ٝٓنؽٞؿ ػ٘  ؿ٤نٙ.

ٍ ػٖ ثُنثؽـ ٖٓ ثألهٞثٍ ٝثألدُز  ٓن ٓقٔٞد ٖٓ غجُخ ثُؼِْ  ٝد٤َُ  ٝال ني  ٕ ثٌُؤث

ٚ  غ٤ذٜج ٝ هندٜج إ٠ُ مؿذضٚ ًٔج  ٚ ػ٠ِ صؼ د ثألهٞثٍ  ٤ُ٘ضو٢ دشٜٞص ّ فنل ٚ ٝػ  ػ٠ِ ٝمػ
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ٓدٖ صؼٔ ٌدٖ الدد   ٘د ٙ فضد٠ ال ٣لؼَ ًغ٤ن ٖٓ ثُؾِٜز  ُٝ ٌدجةؾ ػ ٌدجةَ ثالخدضالف ثُ ٤دن كودٚ ٓ

ٙ ك٢ هع٤ز ثُذـط ك٢ هللا  ٝثُٔؼجدثر ك٢ هللا مؿْ ثصلجم ثٌُِق ػ٠ِ خالف ظِّ٘ٚ. َ ػ٘   ص خ

ٌد٤ن كد٢ غن٣دن  ًٝذُي ٓؼنكز ٛذٙ ثألًذجح  ٝ ٗٚ ال ًذ٤َ إلهثُضٜج ٣ؾؼِ٘ج ال ٗقدجٍٝ ثُ

 َٛ ثُؼِْ  ٝ صِو٤ٚ  ٓ٘ٚ دٕٝ ٣ضٜٔ٘ج ثُذؼط ُوِز كٜٔٚ ُٜذٙ ثٌُٔجةَ  ُٝونثءصٚ ُٞثف  ٖٓ 

ؿ٤نٙ   ال ٝٛٞ ٓقجُٝز صٞف٤  ثألٓز ك٢ ًَ ثٌُٔجةَ ػ٠ِ هٍٞ ٝثف   ٝه  ٣ضؼٔن ٛذث ُ ٟ 

ٖ غالح ثُؼِْ ف٤ٖ ٣ؾ  ًغ٤نثً ٖٓ ثُؼِٔجء خجلز ثُٔؼجلن٣ٖ ٣٘ضصن ُوٍٞ  دؼط ثُٔذض ة٤ٖ ٓ

ُد٠ ٛدَ  ٓعؼلجً ٓج ًٞثٙ  دَ مدٔج ال ٣ش٤ن إ٠ُ ثُلالف  لالً كعالً ػٖ ثإلنجمر إ دمؽضدٚ  ٝ

ِدْ  ددَ ثُٔشدٜٞم  ٛٞ ًجةؾ  ّ ؿ٤ن ًجةؾ  ٝال ني  ٕ ٛذث ٌِٓي ٓج ًٌِٚ  ف  ٖٓ  ةٔز ثُؼ

 ػْٜ٘ مدٙ ػ٠ِ ٖٓ غِذٚ ْٜٓ٘.

٘دجى  -مفٔٚ هللا-مٟٝ ثدٖ ػٌجًن  ٕ  دج ؽؼلن ثُٔ٘صٞم ًاٍ ثإلٓجّ ٓجٌُجً   ٕ ٣قَٔ ثُ

ُدد٤ ًدذوش إ ٘دجى هدد   ٛدذث  كددئٕ ثُ ٚ: ال صلؼددَ  ُد ِد٠ ًضجدددٚ ثُٔٞغدا  كوددجٍ  ًددٔؼٞث ػ ْٜ  هج٣ٝدَ ٝ

ٓدٖ ثخدضالف  ٗدٞث ددٚ  ِدٞث ددٚ ٝدث ُد٤ْٜ ٝػٔ ًدذن إ ٔدج  ٓدْٜ٘ د  فجد٣ظ ٝمٝث٣جس   خذ ًَ هدّٞ 

ٚ ٝٓج ثخضجم  َٛ ًَ  ٙ ن ٣   ك ع ثُ٘جى ٝٓج ْٛ ػ٤ِ ْ ػٔج ثػضو ٝ ٕ مدٛ ثُ٘جى ٝؿ٤نْٛ  ٝإ

 دِ  ْٜٓ٘ ألٗلٌْٜ.

 *  ٓغِز ُالخضالف ثٌُجةؾ:

ٓدٖ ك٢ ثألٓٞم ثالػضوجد٣ز ٝثُؼ٤ِٔز: ٢ٛٝ ًٔ -ٔ ٘دٞع  ٛدذث ثُ ٘د م كد٢  لدُٜٞج  ًدذن ٣ ج 

ًددٔجةٚ ٝلددلجصٚ ٝمدٞد٤ضددٚ ٝ ٤ُٛٞضددٚ   ٔددجٕ دددج، ٝ  ٓددٖ ثإل٣ ثُلددالف  دددَ  لددُٜٞج ثٌُذددنٟ 

ٝثإل٣ٔجٕ دٔالةٌضٚ  ًٝضذٚ  ٝمًِٚ  ٝث٤ُّٞ ث٥خن  ٝثُو م  ًِٜج إٓج ٖٓ ثُٔؼِّٞ ٖٓ  ثُ ٣ٖ 
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ِدْ ٛدَ ثُؼ ٓدٖ   ٔدغ ػ٤ِدٚ  دجُعدنٝمر   ٝ ثُٔؾ
()ٔ

ٌدٖ صٞؽد  كد٢ دؼدط صلج ُدي دؼدط   ُ لد٤َ م

-ثخضالكجس ثٌُجةـز  نجم إ٤ُٜج ثُؼِٔجء  ًٔج مًن ثدٖ ص٤ٔ٤ز ٖٓ مُي ثُلالف ك٢ مؤ٣ز ثُ٘ذ٢ 

 .-مظ٢ هللا ػٜ٘ٔج-دٚ  ٝك٢ ثُلالف ك٢ صلع٤َ ػغٔجٕ ػ٠ِ ػ٢ِِّ  -ملسو هيلع هللا ىلص

ٍ: ثُلالف ك٢ صل٤ٌن دؼط آ٣جس ثُونإٓ  ٜٝٓ٘ج  ٖٝٓ ٛذث ثُ٘ٞع  ٣عجً ػ٠ِ ًذ٤َ ثُٔغج

ُدددددٚ ٓددددج ٣ضؼ ًدددددٔجء ٝثُصددددلجس  ًوٞ ِ  : -صؼدددددج٠ُ-ِدددددن دجأل ْؽدددددُٚ ثَّللَّ َٝ  َّْ ُُّدددددٞث كَدددددغَ َٞ ُ ددددج ص َٔ  كَا٣ََْ٘

[٘ٔٔ]ثُذودنر:
()ٕ

ٜدج دثخدَ كدد٢  ٜدْ ٓؼج٤ٗ ٓدٖ آ٣دجس ثُصدلجس  ّ ال؟ كدجالخضالف كد٢ ك ٛدذٙ  ٛدَ    

 ثألٓٞم ثُؼ٤ِٔز ثالػضوجد٣ز  ٝ ًغنٙ خالف ًجةؾ.

ًددَ  ٔددجء كدد٢ ػصددٔز ثُن ٜددج: ثخددضالف ثُؼِ ٓددن ٝٓ٘ ٛددٞ   ٓددٖ ثُصددـجةن ؿ٤ددن ثُٔوم٣ددز ٝ

ثػضوجد١ ٝثُلالف ك٤ٚ ٓشٜٞم
()ٖ

. 

                                                 

(
1

باظضرورة(:معاماغؿشرمبنيمادللؾؿنيمحؿكمسؾؿفماخلاصمواظعاممواظعاملمواجلاػؾ،موأعام(مادلؼصقدمبوم)ادلعؾقممعـماظدؼـمم

مبنيمأػؾماظعؾؿ،مصفقماظذيمؼعرفماظعالءماإلمجاعمصقف،موإنمملمؼؽـمعـؿشرًامبنيمسقاممادللؾؿني.اجملؿعمسؾقفم

(
2

ـََؿامُتَقظُّقامَصوـَٖؿمَوِجوُفماظؾ وفِمممم(مضالمسؽرعة:مسـمابـمسؾاسمم مممممممممَصَأِؼ ،مضوال:مضؾؾوةماأمأؼـؿوامتقجفوتمذورضًاموشربوًا،مو وقهمسـو

موؼشفدمهلذامعامذطرميفمدؾبمغزوهلا،مصا ظقجفمسؾكمػذاماظؿػلريمػقماظقجفة،مطؿامؼؼالمدرتميفمػذاماظقجفمودوارممجماػد،

-صالنميفمذظؽماظقجف،مصؾقلتمعـمآؼاتماظصػات،مواحؿاجمبفامشريمواحدمعـمسؾؿاءماظلؾػمسؾكمإثؾاتمصػةماظقجوفمأمم

مػلمعـمآؼاتماظصػات.-دؾقاغفموتعاىل مصعؾكمػذا ، 

(
3

وطؿوابمتؾؾقوغماظردواظةمواظؽؾواارمواظصوغاارمادلزرؼوة،مواخؿؾػوقاميفمممممممم(اتػؼماظعؾؿاءمسؾكمسصؿةماظردؾمسـماظؽػورمواظشور مممم

مؼؿقبوقنمعـفووا،ممممممممممممممممم متقؿقوةمسودممسصوؿؿفؿمعـفوامابؿوداءًا،موظؽـو اظصوغاارمشوريمادلزرؼوة،مصورجحمرااػوةمعوـفؿمذوق ماإلدوالممابوـو

ماظؽؿابمواظلـة،موطؼقظفم مبظقاػر َضاَلمَربِّمفمسـمعقدك:مؼ،موضقظ121ػرف:ممَوَسَصكمآَدُممَرٖبُفمَصَغَقى:م-تعاىل-احؿفاجًا

ـِمَذِغِؾوَؽمَوَعوامَتوَأٖخرَمممممممممؼ،موضقظوف:مم16ػاظؼصوص:ممٔإغِّلمَزَؾِؿُتمَغْػِللمَصواْشِػِرمِظولمم ؼ،مويفم2ػاظػوؿح:ممِظَقِغِػوَرمَظوَؽماظؾ وُفمَعوامَتَؼوٖدَممِعو

قوتمرااػوةممم،مورج-سؾقوفماظلوالممم-سدامسقلكم«مصقذطرمخطقؽؿفماظيتمأصاب»حدؼثماظشػاسةمسـمأوظلماظعزممعـماظردؾ:م

أخرىمسصؿؿفؿمعـمتعؿدممجقعماظذغقب،موأنمعاموردميفمتلؿقؿفمذغقبًامػلمعـمبابم)حلـاتماألبرارمدقؽاتمادلؼربني(م

ماظـقويم سؾكمرااػةمعـماحملؼؼني،مورجقفماظؼرريبموابـمحزم،موػذامأرجحمإنمذاءماأ،مصؿعصقةمم-رمحفماأ-وغلؾف

صوؾكماأمسؾقوفممم-أ،موطوذباتمإبوراػقؿمطاغوتمتعرؼضوًا،موذغوبم ؿودمممممممآدممطاغتمغلقاغًا،موضؿؾمعقدكماظذيمضؿؾمطانمخط
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َ ٛٞ ٗذ٢  ّ ال؟ ْ ك٢ ٗذٞر ثُلعن: ٛ ٜٝٓ٘ج: ثخضالكٜ
()ٔ

  ٝك٢ ٓن٣ْ َٛ ٗذ٤ز  ّ ال
()ٕ

؟  

 ٝه  هجٍ دٌَ ٝثف  ٖٓ ثُو٤ُٖٞ كن٣ن ٖٓ ػِٔجء  َٛ ثٌُ٘ز.

ٛدد٢ خجلددز ددجُٔؤ٤ٖ٘ٓ  ّ  ٛدَ  ٜدج: ثُلددالف كدد٢ مؤ٣دز هللا كدد٢ ث٥خددنر   ٛددَ  ٝٓ٘ ٣ددنثٙ  

٘ددددجكوٕٞ عددددْ ٣قؾددددخ  ٘ددددٕٞ ٝثُٔ ثُٔٞهدددق ؽ٤ٔؼددددجً عددددْ ٣قؾددددخ ػددددٖ ثٌُلددددجم؟  ّ ٣ددددنثٙ ثُٔؤٓ

٘ددجكوٕٞ؟ ثُٔ
()ٖ

ِدد٠ مؤ٣ددز  ٌدد٘ز ػ ٛددَ ثُ ٔددجع   ٔددج ثٗؼودد  إؽ ِدد٠ عالعددز  هددٞثٍ ٓؼنٝكددز  ٝإٗ   ػ

 ثُٔؤ٤ٖ٘ٓ مدْٜ.

                                                                                                                                     

صوؾكماأمم-طانمشقـًامسؾكمضؾؾفم)صؿقرماظذطر(موخطأمشريمعؼصقدميفماالجؿفاد،موعـمأدظوةمػوذاماظؼوقلمضوقلماظوـيبممممممم-ودؾؿ

م(.1064رواهمعلؾؿم)«مصؿـمؼطعماأمإنمسصقؿُف:م»-سؾقفمودؾؿ

(
1

ـِمأِعري:م-تعاىل-ؼقظفمأغفمغيب،مظم-رمحفماأ-(مرجحمابـمحفرمم ؼ،موظلدمبابماظزغدضةميفم82ػاظؽفػ:موعامَصَعْؾؿُفمس

مادساءماخلروجمسـماظشرؼعةموتػضقؾماألوظقاءمسؾكماألغؾقاء.

(
2

ممجوواػريماظعؾؿوواءمأغفووامظقلووتمغؾقووفماحؿفاجووًامبؼقظووفممممممممممممم متقؿقووةمواظـووقويمسوـو موُأٗعووُفمِصوودؼؼةٌمم:م-تعوواىلم-(مغؼووؾمابوـو

موظقمطاغتمغؾقف75ػادلاادة: ماجلؿفوقرمسؽوسممممممممممممممؼ، ظوذطرمذظوؽميفمعؼوامماظــواءمسؾقفوا،موغؼوؾماظؼورريبمواظؼاضولمسقواومسـو

مصؼاظقامبـؾقتفا،موػقمعامرجقفمابـمحزممظؿؾؼقفاماخلطابمعـمروحماظؼدسمجربؼؾم -تعاىل-بأعرماأمم-سؾقفماظلالم-ذظؽ،

. 

(
3

مذطرمذق ماإلدالممػذهماألضقالماظـالثة،موذطرمأنمػذهمادللأظةمممامالمتقجبمام إىلمم-رمحوفماأم-ظعوداوة،موعوالمػوقمممم(

ترجقحمأنممجقعمأػؾمادلقضػمؼروغف،محلدؼثمعلؾؿمسـمأبلمػرؼرةمضال:م"ؼامردقلماأ،مػؾمغرىمربـامؼقمماظؼقاعة..."م

مضال:م موصقف َؼوِةمَأَحوِدِػَؿا،مَضواَل:مَصَقْؾَؼوكمممممَصَقاظ ِذىمَغْػِلكمِبَقِدِهماَلمُتَضاٗروَنمِصكمُرِؤَؼوِةمَربُِّؽوِؿمٔإال مَطَؿوامُتَضواٗروَنمِصوكمُرؤِممممم»احلدؼث،

مَصَقُؼقُل:مَأِىمُصِؾمَأَظِؿمُأْطٔرِعَؽمَوُأَدقِِّدَ مَوُأَزوِِّجَؽمَوُأَدكِِّرمَظَؽماْظَكِقَؾمَواإٔلِبوَؾمَوَأَذِر َم مَتوِرَأُسمَوَتِرَبوُعَمَصَقُؼوقُلمَبَؾوك.مَضواَلمممممماْظَعِؾَد،

مَصَقُؼق ـَِتمَأٖغَؽمُعاَلِضٖكَ مَأَصَظـَ ماَل.مَصَقُؼقُل:مَصٔإغِّكمَأِغَلاَ مَطَؿامَغِلقَؿـِك....ََصَقُؼقُل  (.2968احلدؼثمرواهمعلؾؿم)«مُل

ماظؼوقؿميفم"حواديماألرواح"مواجلؿفوقرمسؾوكمأغوفمالمؼوراهمإالممممممممممم وػقمزاػرمجدًاميفمترجقحمػذاماظؼوقل،موطوذامرجقوفمابـو

مأػوؾماظلوـةموضوٖعػمشوريه،موذظوؽمظؼممممممم ماظـقويميفم"ذرحمعلوؾؿ"مسـو مغؼؾف ـِمَربِّٔفوِؿممممم:م-تعواىلم-قظوفممادلؤعـقن، َطؾ وامٔإٖغُفوِؿمَسو

مَظَؿِقُفقُبقَن ماظؽػوارموادلـواصؼني،مممممممممم15ػادلطػػني:مَؼِقَعِؽٍذ ؼ،موػذامالمؼردمسؾوكماظؼوقلماألول،مألغفوؿمؼروغوفمثوؿمنفوبمسـو

مورؤؼؿفؿمأولمعرةمظقلتمرؤؼةمتؽرؼؿ،مبؾمظققضـقامبؾؼاافموظقعؾؿماظذؼـمطػروامأغفؿمطاغقامطاذبني.
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ٌدش ٓلِٞهدز   ٜدج ٤ُ ِد٠  ٗ ٜٝٓ٘ج: ثُلالف ك٢ ص٤ٌٔز  كؼجٍ ثُنح فٞثدط ٓغ ثإلؽٔجع ػ

َّٕ َف َعَٚ ٓدجّ ثُذلدجم١ ٝثددٖ ص٤ٔ٤دز ٝثددٖ  ٝ  ُدي ًجإل ال ٣شذٚ ف ط ثُٔلِٞه٤ٖ ػ٘  ٖٓ  ؽجه م

-مفْٜٔ هللا-ثُو٤ْ 
()ٔ

. 

ٜٝٓ٘ج ثُلالف ك٢ ًغ٤ن ٖٓ ٌٓجةَ ثُضٌل٤ن  ٢ٛٝ ٌٓاُز ثػضوجد٣ز  لالً  ٣ٝ٘ذ٢٘ ػ٤ِٜج 

ًغ٤ن ٖٓ ثألفٌجّ ٝثُٞالء ٝثُذنثء ٝؿ٤نٛج  ٝٓغ مُي كو  عذش ك٤ٜج ثالخضالف ثٌُجةؾ دجصلجم 

 َٛ ثُؼِْ  دق٤ظ ال ٣عَ ثُٔلجُق  ًٌٔجةَ صٌل٤ن صجمى ثُصالر 
()ٕ

ٝصجمى ثُٔذدج٢ٗ ثألمدؼدز  

ٗدٚ ال ٣ٌلدن    :ٙ ُدْ ٣ٌلدن ٔدٖ  ٔدٖ م ٟ ًلدن صدجمى ثُصدالر ال ٣ودٍٞ ػ ػ ث ثُشٜجدص٤ٖ صٌجًالً  ك

َ ٝال ٣ذد ع كعدالً ػدٖ صٌل٤دنٙ   ٔدجػْٜ ال ٣عِد ثٌُجكن  كٜٞ ًجكن  ٝ ظجٍ  ٝ ٓذض ع  دَ دئؽ

 ؼط  َٛ ثُذ ع ًجُلٞثمػ ٝثُنثكعز ٝثُٔؼضوُز.ًٝذث صٌل٤ن د

ٜدجدٙ...  ُدٚ ػدجُْ دجؽض ًدجةؾ إمث هج كجُؾٜٔٞم ػ٠ِ ػ ّ صٌل٤نْٛ  ٌُٖٝ ثُوٍٞ دضٌل٤دنْٛ 

ٖٝٓ ٣نثؽغ ًضجح ثُندر ٖٓ ًضخ ثُلوٚ ٣ؾ  ًغ٤نثً ٖٓ ٛذث ثُ٘ٞع
()ٖ

. 

                                                 

(
1

معـعمعـمذظؽماجلؿفوقر;مألنمطوؾمحوادثمقؾوقظ.موزواػرماظؽؿوابمواظلوـةمسؾوكماظؼوقلما خور،مممممممممممم َعوامم:م-تعواىلم-ضوالمم(

ـِمَربِّٔفِؿمُعِقَدٍث مِذْطٕرمِع ـِ مِع ؼ،موضالماظؾكاريميفمصوقققف:م"وأنمحدثوفمالمؼشوؾفمحودثمادلكؾوقضني"،مممممم2ػاألغؾقاء:مَؼْأِتقٔفِؿ

إنماأمندثمعـمأعورهمعوامؼشواءموإنماأمجوؾموسوزمضودممممممم:م»-أمسؾقفمودؾؿصؾكما-صالمؼؾزممأغفمقؾقظ،موضدمضالماظـيبم

مأعوورهمأنمالمتؽؾؿوقامصووكماظصووالةمممم (،مواظؾقفؼوولم4228(،موأمحوودم)1129(،مواظـلوواالم)925رواهمأبوقممداودم)م«مأحودثمعوـو

م(.1892(،موصققفماألظؾاغلميفمصققحماجلاععم)3474)

(
2

مادلؾووار موشريػوؿ،موذػووبمممممممم(مذػوبمإىلمتؽػوريمتووار ماظصوالة:مأمحودميفمرواؼووة،مممممم مراػقؼووف،موسؾودماأمبـو وإدوقاظمبـو

مسؾودماظعزؼوزموشريػوؿمإىلمأغوفمطػورمالممممممممممم معاظؽمواظشاصعلموأبقمحـقػةموأمحدميفمرواؼوةموضؾؾوفؿماظزػوريموسؿورمبـو اجلؿفقر،

مإنمطانمعـؾفمالمجيفؾمذظؽ. مؼـؼؾمسـمادلؾة،مععماتػاضفؿمسؾكمأنمعـمترطفامجاحدًامظقجقبفامصفقمطاصر

(
3

م(.8(،م"ادلغين"م)جو1عم"روضةماظـازر"م)جو(مراجم
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٘دجًء  ِد٠ ٖٝٓ ٛذث ثُ٘ٞع ثألخ٤ن ثالخضالف ك٢ صقو٤ن ثُٔ٘جغ ك٢ هعج٣ج صٌل٤ن ثألػ٤جٕ د ػ

ٕ ٝثُصـن   ٚ ًجُؾ٘ٞ َ ٝثُذِٞؽ  ٝإهجٓز ثُقؾز  ٝثٗضلجء ٓٞثٗؼ ثًض٤لجء ننٝغ ثُضٌل٤ن  ًجُؼو

ٝثُؾَٜ ثُ٘جنب ػٖ ػ ّ دِٞؽ ثُقؾز ثُنًج٤ُز
()ٔ

   ٝثُلطا ٝث٤ٌُ٘جٕ ٝثإلًنثٙ  ٝثُضا٣َٝ.

ّ ػجٓز ال ٗؼنف  ٙ ثُٔٞٗغ ًافٌج ك٤ٜج ٖٓ ػِٔجء ثٌُِق ثخضالكجً ك٢ ثػضذجمٛج  ٝٗنٟ كٜذ

  ٕ ثُلالف ك٢ ػ ّ ثػضذجمٛج  لالً ٤ُي ًجةـجً.

ٛددذث  ٓددغالً ٣دنٟ  ٕ  ِد٠ ثُٞثهددغ  كؼدجُْ  ٓددٞم ػ ٛدذٙ ثأل ٌددجةؾ كد٢ صطذ٤ددن  ٌدٖ ثُلدالف ثُ ُٝ

ُدْ  ٗدٚ  ٘دٚ  أل ٓدٖ صٌل٤دنٙ دؼ٤ ثُشلر ثُذ١ ثمصٌخ ثُشنى ثألًذن ؽجَٛ  ٝ ٓضاٍٝ صاٝالً ٣ٔ٘غ 

ٚ ه   ه٤ٔش ػ٤ِٚ ثُقؾز ٝ ه٣ِش  ٣طَِّغ ػ٠ِ ّ ثُقؾز ػ٤ِٚ  د٤٘ٔج ػجُْ آخن ٣ؼِْ  ٗ  ٕ  ف ثً  هج

ٍ دٌلنٙ دؼ٤٘ٚ  كال ٣٘ذـ٢  ٕ ٣٘صخ ٛذث خالكجً د٤ٜ٘ٔج  ال صضٌغ  ٚ ُْٝ ٣ذن ُٚ ػذم  كوج نذٜض

 ُٚ ثُص ٝم خجلز ٖٓ  صذجػٜٔج.

ُد -ٕ ٘ددج ٗشد٤ن إ ٓدٖ  ٕ صقصد٠  ٌُ٘ ٓدٞم ثُؼ٤ِٔددز ٝثُلو٤ٜدز: ٝٛد٢  ًغددن  ٠ دؼددط كد٢ ثأل

 ثٌُٔجةَ ثُض٢ صؼْ دٜج ثُذِٟٞ ٓٔج ه  ٣ٌذخ نوجهجً ٝٗوثػجً د٤ٖ  د٘جء ثُصقٞر.

                                                 

(
1

ماحلفوةمبعودمبؾقشفوا،ممممممممم ماإلسوراومسـو مػذامػقماجلفؾماظذيمؼؿؽؾؿمسـماظعذرمبفمبعدمماظؿؽػري،مأعاماجلفؾماظـاذوئمسـو )

ـَماْظُؿِشٔرِطنَيماِدَؿَفاَرَ مَصَأِجِرُهمَحٖؿوكمَؼِلوَؿَعمَطَؾواَمماظؾ ومممم:م-تعاىل-ضالمصؾقسمبعذرمطؿام ِفمُثوٖؿمَأِبِؾِغوُفمَعْأَعـَوُفمَذِظوَؽمممممَؤإِنمَأَحْدمِع

مالمَؼِعَؾُؿقَن مَضِقْم ـٖمَأْطـََرُػِؿمَؼِفَفُؾقَنؼ،موضالمسـمادلشرطني:م6ػاظؿقبة:مِبَأٖغُفِؿ ؼ،موشريمذظؽمطـري،مصفلم111ػاألغعام:مَوَظِؽ

ععنيميفمسؼقدةمأومسؿوؾمممطففؾماظعاضؾةموجفؾماإلسراومسـمأصؾماظدؼـمأعامادللؾؿماظذيمثؾتمإدالعفمثؿمؼؾؾغفمتػصقؾ

دقاءمطانمعؼصرًاميفمرؾبماظعؾؿمأممشريمعؼصور،مصإغوفمالمؼؽػورموإنمطوانمؼوأثؿمباظؿؼصوريميفمرؾوبماظعؾوؿ،مصوإذامبؾغوفماحلوؼمممممممممممم

صأسرومسـفمؼـظرميفمادلكاظػةماظيتمارتؽؾفاماظعؾؿ،مصإذامبؾغفماحلؼمصأسرومسـفمؼـظورميفمادلكاظػوةماظويتمارتؽؾفوا،مأػولمممممم

مادلؽػورات،منؽوؿمبؽػورهمممممممممممممعـماألعقرماظؽػرةمطارت ؽوابماظشور ماألطوربمأممالمتؽػوره،مطاظوذغقبموادلعاصول،مصوإنمطاغوتمعـو

مممممم ماظودؼـمباظضورورةموظؽـو ظؾؾقغماحلفةموزوالماظشؾفة،موالماسؿؾارمبإسراضف،مواظؿأوؼؾماظؾطالماظذيمالمخياظػمادلعؾوقممعـو

مؼعؾؿمبطالغفمأػؾماظعؾؿمغقعمعـماجلفؾميفماحلؼقؼة.م
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ٜٓ٘ج: ثالخضالف ك٢ ًغ٤ن ٖٓ  ٓٞم ثُٞظٞء ٝثُصالر ًٞؽٞح ثُٔعٔعز ٝثالًض٘شجم 

ٌدنٟ  ِد٠ ث٤ُ  ٝ ثًضقذجدٜٔج  ٝٝؽٞح ثُضنص٤خ ك٢ ثُٞظٞء  ٝ ثًضقذجدٚ  ٝٝظغ ث٠٘ٔ٤ُ ػ

ٝ إمًجُٜٔ ٝ ػ٠ِ ث٤ُ ٣ٖ إ٠ُ ثٌُؾٞد  ػ٠ِ ثُص م دؼ  ثُنًٞع   ٍ ػ٠ِ ثُنًذض٤ٖ    ج  ٝثُ٘وٝ

ٜدج  ٝدطددالٕ ثُصددالر كدد٢  ًددضنثفز ٝصنً ٌددز ثال ٌددذٞم  ٝؽِ ٝهدنثءر ثُلجصقددز كدد٢ لدالر ثُٔ

ٓدغ ثإلؽدوثء  ٝٝؽدٞح هعدجء ثُلٞثةدش  ثٌُٔجؽ  ثُض٢ د٤ُ٘ش ػ٠ِ ثُوذٞم  ٝ ًنثٛضٜج صقن٣ٔجً 

ًدذخ كد٢  ٝهدجس ثُٔضنًٝز د ٕٝ ػذم  ٝ ػ ّ ؽٞثه هعجةٚ  لالً  ٝلدالر ثُ٘ ُدٚ  ُدذ١  لدَ ث

 ثٌُنثٛز ًضق٤ز ثٌُٔؾ ... ٝؿ٤ن مُي ًغ٤ن.

ٜٝٓ٘ج: ثالخضالف ك٢ ٌٓاُز ثخضالف ثُٔطجُغ ك٢ مؤ٣ز ثُٜالٍ  َٝٛ ٌَُ دِ  مؤ٣ضْٜ  ّ 

 ٣ِوّ ؽ٤ٔغ ثُذالد مؤ٣ز دِ  ٝثف ؟.

ٔد٤ٖ   ِدن  ٝ ػد ّ ٝهٞػدٚ  ٝٝؽدٞح ًلدجمر ث٤ُ ٜٝٓ٘ج: ثالخضالف ك٢ ٝهٞع ثُطالم ثُٔؼ

 ثُغالط دِلع ٝثف  َٛ ٣وغ عالعجً  ّ ٝثف ر؟ًٝذث غالم 

ٜٝٓ٘ج: ثُلالف ك٢ ٝؽٞح ًضن ثُٔن ر ٝؽٜٜج ػٖ ثُنؽجٍ ثألؽجٗخ  ٝ ثًضقذجدٚ كوػ  

 ٝٝؽٞح ثُ٘وجح ٝثُؾِذجح  ٝ ثًضقذجدٚ   ّ ثُوٍٞ داٗٚ د ػز كٜٞ د ػز دال ني.

 ٜٝٓ٘ج: ثُلالف ك٢ ثُضص٣ٞن ثُش٢ٌٔ "ثُلٞصٞؿنثك٢" َٛ ٛٞ دثخَ ك٢ ث٢ُٜ٘ٔ ػ٘ٚ

  ّ ال؟

ٜٝٓ٘ج: ثُلالف ك٢  ًَ ثُِقّٞ ثٌُٔضٞمدر ٖٓ دٍٝ  ٝمدج ٝ ٓن٣ٌج  َٛ ٣ؾٞه  ًِٜج  ّ 

٣قنّ  ٝٛذث ثُ٘ٞع ٖٓ ثُلالف ٌٓجةِٚ  ًغن ٖٓ  ٕ صقص٠ ك٢ ثُلنٝع
()ٔ

 . 

                                                 

(
1

ماخلالفميفم موعـفا: بوذطرممم-دوؾقاغفموتعواىلمم-مبعضمأغقاعماظؿقدؾم)وظقسمطؾماألغقاع(،موػقماظؿقدؾميفمدساءماظربم(

جاهمبعضمادلكؾقضنيمأومحؼفؿ،مطؿـمؼؼقل:مأدأظؽمؼامربمحبؼمغؾقوؽمأومجواهمغؾقوؽمأو....موػوقمؼؼصودمذاتوف،مصفوذامضودممممممممم
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ّ ؽ ثً:  ص٘ذ٤ٚ ٛج

                                                                                                                                     

ماإلعواممأمحودمممممذطرهمذق ماإلدالممابـمتقؿقةميفمضاسدةمجؾقؾةميفماظؿقدؾمواظقدقؾة:مأغوفمغؼوؾمادلوممم روزيميفمعـلوؽفمسـو

مصقفمتقدؾمباظـيبم (،ممموذطرممأؼضًامبعدمتضعقػفمظؾزؼادةميفمحدؼثماألسؿوكمواظويتممم151)صم-صؾكماأمسؾقفمودؾؿ-دساّء

مأنمسـؿانمبانمحـقػمأعرممرجاًلميفمسفدمسـؿانم أنمؼؼقلميفمدسااوفمأتقجوفمإظقوؽمبـؾقوؽ،مسؾوكممممممم-رضلماأمسـف-صقفا

يفمبعضماظعؾواداتمأوممم-رضلماأمسـفؿ-متـؾتمبفمذرؼعةمطلاارمعامؼـؼؾممسـمآحادماظصقابةمصرومصقؿفمأنمػذامممامال

ماظوـيبممممممم عواممم-صوؾكماأمسؾقوفمودوؾؿممم-اإلباحاتمأوماظؿقرمياتمإذامملمؼقاصؼفمشريهمعـماظصقابةمسؾقوف،موطوانمعوامؼـؾوتمسـو

نمؼؽقنمذظؽمممامؼلقغمصقفماالجؿفاد،موممامخياظػفموالمؼقاصؼفمملمؼؽـمصعؾفمدـةمجيبمسؾكمادللؾؿنيمابؿاسفا،مبؾمشاؼؿفمأ

(،مثؿمذطرمأعـؾةمسدؼدةمعـؾ:مإدخالمابـمسؿرمادلاءميفمسقـفميفم110تـازستمصقفماألعةمصقفبمردهمإىلماأموردقظفم)ص

موشلؾمأبلمػرؼرةمؼدؼفمإىلماظعضدؼـموشريػامسؾكمأنمضالم :م"وػؽوذامؼؼوقلمأاؿوةماظعؾوؿميفمػوذامممممم-رمحفماأ-اظقضقء،

رةمؼؽرػقغفموتارةمؼلقشقنمصقفماالجؿفادموتارةمؼرخصقنمصقفممإذامملمؼؿكذمدـة،موالمؼؼقلمساملمباظلـةمإنمػذهموأعـاظف،متا

 (.112دـةمعشروسةمظؾؿلؾؿني"ما.ػوم)ص

م-صوؾكماأمسؾقوفمودوؾؿممم-و ـمإذمغرىمأنماظراجحمػقمعـعمػذاماظـقعمعـماظؿقدؾ،موإنمضالمبوفماظوؾعضمخاصوًامبواظـيبممممم

مبـمسؾدماظلالممو ادلـؼقلمسـمأمحد،مأومساعًاميفماظصاحلنيمطؿامضالماظشقطاغل،مصوإنمتور ممجواػريماظصوقابةمظوفمعوعمممممممطاظعز

وجقدمادلؼؿضلمواغؿػاءمادلقاغعمدالٌّمسؾكمبدسقؿف،مظؽـمغؼقلمطؿامضالماظشق م ؿدمبـمسؾودماظقػوابميفمعلوااؾف:مإغوفممممم

مباظؿغؾقظمشؾقفمواظشدؼد.م)اغظرماجلزءماظرابعمؼعين-عـمعلااؾماظػروعمأومممامؼلقغمصقفماخلالف،موممامالمؼـؽرمسؾكمصاسؾفم

مسؾودماظقػوابمصممممممم مجمؿوقعمعؤظػواتماظشوق م ؿودمبوـو مسؾودماظوورمحـممممممممم86عـو صؿواوىموعلوااؾممجووعموتصوققحمصوابمبـو

ماظؿقدوؾممم األررممو ؿدمبـمسؾدماظرزاظماظدوؼشمعلأظةماظؿقدؾ(،موظؽـمغرىمأنماإلغؽارمؼؽقنميفماألغقاعماألخرىمعـو

ماظشر ماألط ربمواألصغرمطؿامؼأتلمبقاغف.موضدمزـماظؾعضمأنماخلطأميفمسؾارةماألدؿاذمحلـماظؾـاميفماألصقلمماظؾدسلموعـف

معلوااؾماالسؿؼوادمممممممممممم مأنمادللوأظةمعـو معلوااؾماظعؼقودةمراجوعمإىلمذظوؽ،موزـو مأنماظؿقدؾمخالفمصرسلموظوقسمعـو اظعشرؼـ:

مأغوقاعمممممماظويتمُؼؾوٖدعمصقفوامادلكواظػ،موػوذهمغصوقصماظعؾؿواءمتقضوحمشوريمذظوؽ،موإ وامخطوأماظمممممممممممم عؾوارةميفماإلروالظمصوإنمعـو

مممممممممممممممم مؼػعؾوفمؼلوؿقفمتقدواًل،موػوقمذور مأطورب،مورؾوبماظودساءمعـو مػقمعـمعلوااؾماظعؼقودة،موػوقمدسواءمشوريماأ،موعـو اظؿقدؾمعا

مصالمؼصحمماإلرالظمبأنماظدساءمادلؼرتنمباظؿقدؾمػقمخالفمصرسل. ماألعقاتمذر مأصغرموبدسةمباتػاظ،
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٤ُي ٓؼ٠٘  ٕ ثُلالف ك٢ ثٌُٔاُز خالف ًجةؾ  ٗٚ ٣ؾٞه ٌَُ ٝثف   ٕ ٣٘ضو٢ دجُضش٢ٜ 

َ إ٠ُ ثُوٗ هز ٝثالٗقالٍ  ٝه   ؽٔغ ثُؼِٔجء  ٣جً ٖٓ ثُو٤ُٖٞ ٕ ثؽضٜجد  كٜذث ًذ٤ دٝ
()ٔ

   ٗٚ ال 

 ٣ؾٞه صضذغ مخر ثُؼِٔجء كعالً ػٖ ثُوالس ٝثٌُوطجس. ثٛ .

:ْ  كجُٞثؽخ ػ٠ِ ثإلٌٗجٕ ػ٠ِ فٌخ ٓنصذضٚ ك٢ ثُؼِ

ٜدج   -ٔ ُدنثؽـ ٓ٘ ثُؼجُْ ثُٔؾضٜ : ٣ِوٓٚ ثُذقظ ٝثالؽضٜجد  ٝؽٔغ ثألدُز  ٝثُ٘ظدن كد٢ ث

ِدٟٞ  ٕ كٔج صن ٜدج ثُذ ٌدجةَ ثُضد٢ صؼدْ د ؽـ ػ٘  هجٍ دٚ  ٝػَٔ دٚ ٝ كض٠  ٝٓج  فنثٙ كد٢ ثُٔ

 ٣ش٤ن ػ٠ِ ثُلالف ك٤ٜج ٓغ د٤جٕ ٓج ٣نثٙ لٞثدجً.

ـ: ػ٤ِٚ  ٕ ٣ؼَٔ دٔج ظٜن ُٚ د٤ُِٚ ٖٓ  هٞثٍ  -ٕ غجُخ ثُؼِْ ث٤ُٔٔو ثُوجدم ػ٠ِ ثُضنؽ٤

 ثُؼِٔجء.

ٖ-  :ٚ ِدْ ٝثُؼج٢ٓ ثُٔوِ  ثُؼجؽو ػٖ ٓؼنكز ثُنثؽـ د٘لٌ ٌدضلض٢ ثألٝعدن ثألػ ػ٤ِٚ  ٕ ٣

ٖٓ  َٛ ثُؼِْ ػ٘ ٙ  ٣ٌٝاُٚ ػٖ ثُنثؽـ  ك٤ؼَٔ دٚ ك٢ ٗلٌٚ  ٣ٝؾٞه ٗوِٚ ُـ٤نٙ ٖٓ ؿ٤ن 

 إُوثّ ُْٜ دٚ  ٖٝٓ ؿ٤ن إٌٗجم ػ٠ِ ٖٓ خجُلٚ دا١ ٖٓ دمؽجس ثإلٌٗجم.

ٓدج  *  ٓج ٓج ٣لؼِٚ ًغ٤ن ٖٓ  َٛ هٓجٗ٘ج ك٢ ٌٓجةَ ثُلالف ثٌُجةؾ  ٝ ؿ٤ن ثٌُجةؾ داخدذ 

ٖ ثُٔ٘ضٌذ٤ٖ إ٠ُ ثُؼِْ ٣ٝلض٢ ثُذؼط دؾٞثه ثُضِل٤ن د٤ٖ ثُٔذثٛخ   ٣شض٢ٜ  َ ٣لؼِٚ ًغ٤ن ٓ د

٘دجى   ال دقٌخ ثألدُز ٝثالؽضٜجد  دَ دٔؾند ٓٞثكوضٚ ٓج ٣ظ٘ٞٗٚ ٓصِقز  ٝ ص٤ٌ٤نثً ػ٠ِ ثُ

 ٍ ٝ  ٕ ثُنًٞ ٖ إال ثخضجم  ٣ٌنٛٔج  كٜذث ٖٓ ثُؾَٜ ثُؼظ٤ْ ثُٔلجُ -ملسو هيلع هللا ىلص-  ق ٓج ُخ٤ن د٤ٖ  ٓن٣

ٛدٞ كدد٢ ثُٔودد ٝم  ٌددن  ٔدج ثخض٤ددجم ثأل٣ ٔددن ثددٖ ػذدد  ثُذددن  كئٗ ِدٚ  دددٞ ػ ٔددج ٗو ٔدجع ثُودد ٣ْ ً ُإلؽ

ٓددٖ ثُضددنؽ٤ـ  ٘دد ٝح  كالددد   ًددجٕ ك٤ددٚ إعددْ ٝفددالٍ ٝفددنثّ  ٝٝثؽددخ ٝٓ ٓددج  ٓددج  ثالخض٤جم٣ددز   

                                                 

(
1

م(.360يفم"جاععمبقانماظعؾؿموصضؾف"م)صم(مصقؿامغؼؾؾمأبقمسؿرمبـمسؾدماظربم
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َ ٝثف  ًٔج ًذن د٤جٗٚ  ٝٛذث ك٢ ٌٓجةَ ثُلالف ثٌُجةؾ  كٔج  ٝثالؽضٜجد ػ٠ِ فٌخ دمؽز ً

 .-ًٔج ٣اص٢ صلص٤ِٚ إٕ نجء هللا-ٌُجةؾ دجُي ك٢ ثُلالف ؿ٤ن ث

ٜدجد ال -مفٔٚ هللا-هجٍ ثدٖ ه ثٓز  ٔدذٛخ )٣ؼ٘د٢  ٕ ثالؽض ْ: ٛذث ثُ : "هجٍ دؼط  َٛ ثُؼِ

ٗدٚ كد٢ ثالدضد ثء ٣ؾؼدَ ثُشدد٢ء  ُدٚ ًلٌدطز ٝآخدنٙ هٗ هدز  أل ُد٠ خطدا ٝلدٞثح(  ٝ ٌدْ إ ٣٘و

ُد ٤ِ٤ُٖ ٓدٖ ٝٗوع٤ٚ فوجً  ٝدج٥خنر ٣ل٤ن ثُٔؾضٜ ٣ٖ د٤ٖ ثُ٘و٤ع٤ٖ ػٖ صؼجمض ث   ٣ٝلضدجم 

ثُٔذثٛخ  غ٤ذٜج
()ٔ

ٓدٖ  ٘د   فد  ػِٔضدٚ    هجٍ  دٞ ػٔن ثدٖ ػذ  ثُذن: ثالخضالف د٤ي دقؾدز ػ

كوٜجء ثألٓز إال ٖٓ ال دصن ُٚ  ٝال ٓؼنكز ػ٘ ٙ ٝال فؾز ك٢ هُٞٚ  هجٍ ثُٔو٢ٗ: ٣وجٍ ُٖٔ 

ْ: فدالٍ  ٝث٥خددن ٜد ث كد٢ ثُقجدعدز  كوددجٍ  فد ٛ ٤ْٖ إمث ثؽض َٔ ُِ : ؽدٞه ثالخدضالف ٝهػدْ  ٕ ثُؼَددج

ٙ ٓص٤خ ثُقن   دالَ  ٞ ك٢ ثؽضٜجد َ ٝثف  ٜٓ٘ٔج ؽٜ ٙ  ٝٓج ًِق دٚ  ٝٛ ً ٟ فنثّ  كو   د

َ ٣٘ل٢ ثُلالف؟ ٝإٕ  ٕ  لالً ٝثٌُضجح  ل َ: ٤ًق ٣ٌٞ ٍ دالَ  ه٤ ّ دو٤جى؟ كئٕ هج هِش ٛذث  

ٜدج ؽددٞثه  ُددي  ٕ صود٤ي ػ٤ِ ٌدٕٞ ثأللدٍٞ ص٘لدد٢ ثُلدالف  ٣ٝؾدٞه  َ: ٤ًددق ص ٍ: ه٤دجى  ه٤د هدج

ٚ:  ٤ُي إمث عذش فد ٣غجٕ ٓلضِلدجٕ ثُلالف؟ ٛذث ٓج ال ٣ؾٞه ٙ ػجهَ كعالً ػٖ ػجُْ  ٣ٝوجٍ ُ

ٍ هللا  ك٢ ٓؼ٠٘ ٝثف   فِٚ  ف ٛٔج ٝفنٓٚ ث٥خن  ٝك٢ ًضجح هللا  ٝ ك٢ ً٘ز  -ملسو هيلع هللا ىلص-ػٖ مًٞ

د٤َُ ػ٠ِ إعذجس  ف ٛٔج ٝٗل٢ ث٥خن   ٤ُي ٣غذش ثُذ١ ٣غذضٚ ثُ ٤َُ ٣ٝذطَ  -ملسو هيلع هللا ىلص-مًٍٞ هللا 

َ ثُقٌْ؟ كئٕ خل٢ ثُ ٤َُ ػ٠ِ  ف ٛٔج ٝ نٌَ ثألٓن ك٤ٜٔج ٝؽخ ثُٞهٞف  كئمث ث ٥خن ٣ٝذط

ٍ: ٗؼْ  ْ ٝإال خجُق ؽٔجػز ثُؼِٔجء-هج ٚ: كِْ ال صص٘غ ٛذث دن ١ ثُؼج٤ُٖٔ  -ٝالد  ٖٓ ٗؼ ه٤َ ُ

ثُٔلضِل٤ٖ ك٤غذش ٜٓ٘ٔج ٓج ٣غذضٚ ثُ ٤َُ ٣ٝذطَ ٓج  دطِٚ ثُ ٤َُ" ثٛ 
()ٕ

. 

 ٓؼ٠٘  ٕ ٛذث ثُلالف مفٔز
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ٔدن  ْ: ػ ه  ٗوَ ؿ٤ن ٝثف  ٖٓ ثُؼِٔجء ػٖ دؼط ثٌُِق:  ٕ ٛذث ثالخضالف مفٔز  ٜٓ٘

ٍ: ُود  ٗلدغ هللا ددجخضالف  لدقجح ثُ٘ذد٢  كد٢  -ملسو هيلع هللا ىلص-دٖ ػذ  ثُؼو٣و  ٝثُوجًْ ثدٖ دمحم  ف٤ظ هج

ًدؼز  ٝم ٗدٚ كد٢  ٓدْٜ٘ إال م ٟ   ٔدَ مؽدَ  ٓدَ دؼ ٘دٚ هد   ػٔجُْٜ  ال ٣ؼَٔ ثُؼج  ٟ  ٕ خ٤دنثً ٓ

 ػِٔٚ.

ض٢ مفٔز  : »-ملسو هيلع هللا ىلص-ٝه  مًنٝث ك٤ٚ ف ٣غجً ػٖ ثُ٘ذ٢  َّٓ «ثخضالف  
()ٔ

ًد٘ ثً  ٛدٞ ال ٣صدـ  ٝ  

٘د ْٛ  ٕ  ُدي ػ ٘د٠ م ُد٤ي ٓؼ ٝال ٓض٘جً  دَ ٛٞ ٌٓ٘ن ظؼ٤ق  ٝإٗٔج ٛٞ ًالّ دؼط ثٌُِق  ٝ

ًدذن  ٔدج  ٌدؼٞد:  ثالخضالف ٗلٌٚ مفٔز  دَ ثٌُضجح ٝثٌُ٘ز ٣دذٓجٕ ثالخدضالف ً ٝهدجٍ ثددٖ ٓ

"ثُلالف نن"  ٝإٗٔج ثُٔوصٞد ػ٘  ٛؤالء ثٌُِق:  ٕ  لقجح ٛذث ثالخضالف ٓنفٕٞٓٞ  

ِدٚ  ؽدن   دٔؼ٠٘  ٕ ٖٓ ثؽضٜ  ك٢ ثُٞلٍٞ ُِقن ُْٝ ٣وصن كو   دٟ ٓج ػ٤ِٚ  ٝإٕ  خطدا ك

٘دجء  ٝإٕ  لجح كِٚ  ؽنثٕ  ًٔج دٍ ػ٤ِٚ ثُق ٣ظ ثُصق٤ـ ًٔج ًذن  ٝدٍ ػ٤ِٚ ثُودنإٓ دجُغ

  ك٤ِي ثالخضالف ٗلٌٚ مفٔز  ٝ -ػ٤ِٜٔج ثٌُالّ-٤ًِٝٔجٕ ٓغ صص٣ٞخ ٤ًِٔجٕ  ػ٠ِ دثٝد

ٛددذث  ٘د٠  ٕ  لدقجح  ٔددج ثُٔؼ ِدْ  ٝإٗ ٛدَ ثُؼ ًدالّ   ٜددْ  ٓدٖ ال ٣ل ٔددج ٣ظدٖ  ِدٞح ندنػجً ً ٗدٚ ٓط  

ْ ك٢ ٓؼنكز ثُقن  ًَ فٌخ ػِٔٚ ٝه مصٚ  ٝثُقن  ٕ غجُٔج دذُٞث ًٝؼٜ ثالخضالف ال ٣ؼذدٞ

ٞع ٖٓ ثالخضالف ُٚ فٌٔز ٤ًٗٞز ال فٌٔز ندنػ٤ز  ددَ ك٤ٚ ٝثف  ال ٣ضؼ د  ٝٝؽٞد ٛذث ثُ٘

 ثُٔطِٞح ننػجً ثالصلجم ٓج  ٌٖٓ  ٝثُذقظ ػٖ ثُقن ه م ثُطجهز.

 ٓصجدٓز ثٌُ٘ز دآمثء ثُنؽجٍ ٤ُي ٖٓ ثالخضالف ثٌُجةؾ:

ُد٤ي  ٜدج  ٝ ٔدغ د٤٘ ِدق غدنم ثُؾ ُدز صلض ه  صٌٕٞ ثٌُٔاُز ثؽضٜجد٣ز ٝك٤ٜج ؽِٔز ٖٓ ثألد

ِد٠  ٌدٖ هد  ٝثف   ٖٓ ثألدُز هجغؼدجً ػ ٌدجةؾ  ُٝ ٌداُز ثُلدالف ثُ ٓدٖ ٓ ٌداُز  ٌدٕٞ ثُٔ ؿ٤دنٙ  كض

ٍ هللا  ٕ ثُذؼط ه  ثًضذجٗش ُٚ ً٘ز مًٞ َ ٣ؼجمظٜج داهٞثٍ ثُؼِٔجء -ملسو هيلع هللا ىلص-٣ٌٞ ٍ دٜج د   كال ٣وٞ
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ٖ ثُ ٤َُ ػ٘ ٙ  كٜٞ ٣ؼنف ثٌُ٘ز ٣ٝؼنف  ٕ دؼط  َٛ ثُؼِْ خجُلٜج  ٝال ٣ؼنف  ثُٔؾندر ػ

ٓدٖ ِددٚ  ك٤ؼددجمض  ٜدٚ ٝال د٤ُ ٔددجع  هددجٍ  ٝؽ ٜدذث ٓلددجُق ُإلؽ ٔددجء  ك خجُلددٚ دٔؾددند آمثء ثُؼِ

ٔدٚ هللا-ثُشدجكؼ٢  ًدٍٞ هللا -مف ًد٘ز م ُدٚ  ًدضذجٗش  ٓدٖ ث ِد٠  ٕ  ٔدجء ػ ٔدغ ثُؼِ ٠ هللا -:  ؽ لِد

 ُْ ٣ٌٖ ُٚ  ٕ ٣ ػٜج ُوٍٞ  ف  ٖٓ ثُ٘جى. -ػ٤ِٚ ًِْٝ

ٚ:  صوٍٞ دٚ ٣ج  دج ػذ  هللا؟  ٚ ػٖ ٌٓاُز كاؽجدٚ ك٤ٜج دق ٣ظ كوجٍ ُ َ ًاُ ٍ ُنؽ ٍ: ٝهج هج

 صنث٢ٗ خنؽش ٖٓ ث٤ٌٌُ٘ز؟  صنث٢ٗ  ن  ػ٠ِ ًٝط٢ ُهَّٗجمثً 
()ٔ

ٍ: هجٍ مًٍٞ هللا  ل٠ِ -؟  هٞ

   ٝال  هٍٞ دٚ؟ ٗؼْ ػ٠ِ ثُؼ٤ٖ ٝثُن ى.-هللا ػ٤ِٚ ًِْٝ

ٞ ٠ًٞٓ  ثألنؼن١  َ  د ٍ: ثةش ثدٖ  -مظ٢ هللا ػ٘ٚ-ًٝت ػٖ ٌٓاُز  كاؽجح ك٤ٜج عْ هج

ٓدٖ ثُٜٔضد ٣ٖ إٕ  ٌٓؼٞد كٌِٚ  كٌٞف ٣ٞثكو٢٘  كوجٍ ثدٖ ٌٓؼٞد  ٗدج  ٓدج   ه  ظِِش إمثً ٝ

   ٝمًن ثُق ٣ظ.-ملسو هيلع هللا ىلص-ٝثكوضٚ  ٌُٖٝ  هٍٞ دوٍٞ مًٍٞ هللا 

ٓدٖ  دٚ  َٔ ِِ ٓدج َػ ٝؿ٤ن مُي ًغ٤ن  ػٖ  ةٔز ثُٜ ٟ ٝثُؼِْ  ال ٣دنٕٝ ألفد  فؾدز كد٢ خدالف 

 .-ملسو هيلع هللا ىلص-ً٘ز مًٍٞ هللا 

 ّ ػِٔٚ دجٌُ٘ز ك٤ٜج ك٤ؾضٜ   ٣ٌٕٝٞ ٖٓ ٝه  صٌٕٞ ثٌُٔاُز ثؽضٜجد٣ز ك٢ فن ػجُْ ُؼ

ٛدذٙ ثُقدجٍ  ٗدٚ كد٢  ُدٚ؛ أل ًدضذجٗش  ٌد٘ز ٝث ِدْ ثُ ًدجٕ هد  ػ صذؼٚ ػ٠ِ ثؽضٜجدٙ ؿ٤ن ٓؼذٝم إمث 

 .-ملسو هيلع هللا ىلص-خجُق ثإلؽٔجع دؼ  ٓلجُلضٚ ألدُز ثٌُضجح ٝثٌُ٘ز دٞؽٞح ثصذجع مًٍٞ هللا 

  ٤ٔٛز إدمثى ٝؽٞد ٛذث ثالخضالف:

ٓدٖ إٕ ًغ٤نثً ٖٓ غالح ثُ ٘دٞع  ٛدذث ثُ ؼِْ ٝ د٘جء ثُصقٞر ثإلًال٤ٓز ال ٣٘ضذٜٕٞ ُٞؽٞد 

ِدٚ ٣ٝدذـط  ٔدج ٣ُؼدجدٟ ك٤دٚ ٝألؽ ٔدجء ٓ ٌدجةَ ثالخدضالف دد٤ٖ ثُؼِ ثالخضالف  ٣ٝظٕ٘ٞ  ٕ ًَ ٓ
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ٔددٚ إال هللا   ٓدج ال ٣ؼِ ٌدجد ٝثُعدـجةٖ ٝثُضؼدجد١  ًدذجح ثُل ٓددٖ   ٛدذث هد  ٣ُِٞؽد ُ  ُدٚ  ٝ ثُٔلدجُق 

ٓددٖ ثالخددضالف ٝػدد ٘ددٞع  ٛددذث ثُ ٤ٖٔ ٝإدمثى ٝؽددٞد  ٌدِد ًددغ لدد ٝم ثُٔ  ّ إٌٓج٤ٗددز إهثُضددٚ ٣ٞ

الفضٔجُٚ  ٤ٌُٖٝ نؼجمٗج ك٢ مُي: ٣ٌؼ٘ج ٓج ًٝغ ثٌُِق ثُصجُـ  ٝال ٣ٌؼ٘ج ٓج ُْ ٣ٌؼْٜ  

كئمث دو٤ش ثُٔٞدر ٝثألُلز د٤ٖ ثٌُق ٓغ ٝؽٞد ٛذث ثالخضالف ك٤ٌِٖ ٛذث فجُ٘ج  ٣عجً  ُٝ٘نكن 

ٔددذثًنر ثُؼِ ِدد٠ ٓؾدددند ثُ ٗددج ػ ٘ددج  ٝال ٣و٣ددد  إٌٗجم ٗدددنٟ دجُٔلددجُق ُ ُددز ثُضدد٢  ٤ٔددز ٝد٤دددجٕ ثألد

مؽقجٜٗج  ٝال ٌٗٔـ ُِش٤طجٕ دئُوجء دذٝم ثُؼ ثٝر ػذن ٤ًَ ثالصٜجٓجس دجُؾَٜ  ٝ ثُعدالٍ 

  ٝ ثالٗقنثف ػٖ ٜٓ٘ؼ ثٌُ٘ز ٝغن٣وز ثٌُِق.

٤ٌُٖٝ ثُقٞثم ثُٜجدا ثُذ١ ِٗضوّ ك٤ٚ دٔج  دد٘ج دٚ ثُؼِٔجء  ًٝٔج ٗؼنكٚ ٖٓ غنهْٜ ك٢ 

ػ٠ِ ثُٔلجُق  ٤ٌُٖ ٛذث ثُقٞثم ٛٞ ثألًِٞح ثُذ١ ٣٘ضٜؾٚ ثُذقظ ٝثُٔ٘جظنر ٝثُند ثُنك٤ن 

َ ثُض٢ ٣ٌٞؽ ك٤ٜج ثالخضالف ٝثالؽضٜجد  ٤ُٝذذٍ ًَ  ٍ ثٌُٔجة  د٘جء ثُصقٞر ك٢ خالكجصْٜ فٞ

ٔدج ٣قذدٚ  ٜٓ٘ج ؽٜ ٙ ك٢ ٓؼنكز ثُقن ٝثُؼَٔ دٚ  ٤َُٝؼذم ث٥خن٣ٖ دثػ٤جً ُِؾ٤ٔغ دجُضٞك٤ن ُ

 .-ًذقجٗٚ-هللا ٣ٝنظجٙ ٝثُوذٍٞ ػ٘ ٙ 

ً عج٤ٗ ج
(ٔ)

 : ثُلالف ؿ٤ن ثٌُجةؾ )ثُٔذّٓٞ(:

ٗدٚ ثُلدالف كد٢ ثأللدٍٞ  ١ كد٢ ثُؼوجةد   ٝثُصدق٤ـ  ٕ  ًٝغ٤ن ٖٓ  َٛ ثُؼِْ ٣عذطٚ دا

ًدٞثء  ِدق ك٤دٚ   ٤دجً ال ٣ُلضَ ِِ ًدجً َؽ ًد٘ز  ٝ إؽٔجػدجً  ٝ ه٤ج ٣و٤  داٗٚ ٓج خجُق ٗصجً ٖٓ ًضدجح  ٝ 

   ّ ك٢ ثألٓٞم ثُؼ٤ِٔز -ضالفٝٛذث  ًغن  ٗٞثع ٛذث ثالخ- ًجٕ ك٢ ثألٓٞم ثالػضوجد٣ز ثُؼ٤ِٔز 

ٌدد٘ز  ٓددٖ ثٌُضددجح ٝثُ ٜددج ٗصدٞن  ٌددجّ( ك٤ ٌدجةَ ثُلددنٝع ) ١ ثألف ٓددٖ ٓ ثُلو٤ٜدز  كددئٕ ًغ٤ددنثً 

َ ه  ٣ٌلن ثُٔلجُق ك٤ٜج  ًٞؽٞح ثُصِٞثس ثُلٔي  ٝلّٞ مٓعجٕ  ٝفنٓز  ٝثإلؽٔجع  د

٘دد  ثٌُغ٤ددن٣ٖ دددجُلنٝع  ٝهدد  ٣ذدد ع  ٌددٔجر ػ ٌددجّ ثُٔ ٌددجةَ ثألف ٓددٖ ٓ ٛددذٙ  ٔددن  ٝ ٗدد٠ ٝثُل ثُو
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ِدخ ثُٔ ًدجٕ ثألؿ ٌدجؿ ثُٔضؼدز  ٝإٕ  ِد٠ ثُللد٤ٖ  ٝثُودٍٞ دؾدٞثه ٗ ٌدـ ػ لجُق ك٤ٜج ًئٌٗجم ثُٔ

 ػ٠ِ ثخضالف  َٛ ثػِْ ك٢ ٛذٙ ثٌُٔجةَ  ٗٚ ٖٓ ثالخضالف ثٌُجةؾ ًٔج ًذن د٤جٗٚ.

  دُز مّ ثالخضالف ؿ٤ن ثٌُجةؾ:

َِ  : -صؼج٠ُ-* هجٍ  ٞث دَِقذْ ُٔ ثْػضَِص ْْ إِمْ َٝ ِ َػ٤ٌَُِْ َش ثَّللَّ َٔ ثمًُُْنٝث ِٗؼْ َٝ هُٞث  ال صَلَنَّ َٝ ٤ؼًج  ِٔ ِ َؽ ثَّللَّ

ثًٗج َٞ ِٚ إِْخ ضِ َٔ ْْ دِِ٘ؼْ ُ ْْ كَاَْلذَْقض َٖ هُُِٞدٌُِ ْْ  َْػ َثًء كَاَََُّق د٤َْ ُ  .[ٖٓٔ]آٍ ػٔنثٕ: ًُْ٘ض

ال صَلّنهُٞث: -مفٔٚ هللا-هجٍ ثدٖ ًغ٤ن  َٝ هز. ٓنْٛ دجُؾٔجػز ٜٝٗجْٛ ػٖ ثُضلن 

ٔدج كد٢ لدق٤ـ  ٔدجع  ً ٓدن دجالؽض ٝه  ٝمدس ثألفجد٣ظ ثُٔضؼ در دج٢ُٜ٘ ػٖ ثُضلدنم ٝثأل

 ٕ مًٍٞ  -مظ٢ هللا ػ٘ٚ-ٌِْٓ ٖٓ ف ٣ظ ٤ًَٜ دٖ  د٢ لجُـ ػٖ  د٤ٚ ػٖ  د٢ ٛن٣نر 

ٍ:  -ملسو هيلع هللا ىلص-هللا  ْْ عاَلَعًج ك٤ََْنظَ »هج َنُٙ ٌَُُ ٌْ َ٣ َٝ ْْ عاَلَعًج  َ ٣َْنَظ٠ ٌَُُ َّٕ ثَّللَّ الَ صُْشِنًُٞث إِ َٝ ْٕ صَؼْذُ ُُٝٙ  َ  ْْ ٌَُُ ٠

ٌُّد غْدَنرَ ثُ ًَ َٝ  ٍَ هَدج َٝ  ََ ْْ ه٤ِد ٌُد دَنُٙ َُ ٌْ َ٣ َٝ هُدٞث  الَ صَلَنَّ َٝ ٤ؼًدج  ِٔ ِ َؽ َِ ثَّللَّ ٞث دَِقذْد ُٔ ْٕ صَؼْضَِصد َ َٝ ِٚ َند٤ْتًج  ٍِ دِد َؤث

 ٍِ ج َٔ إَِظجَػزَ ثُْ َٝ»
))ٔ

٘د  ثصلدجهْٜ-. ٝه  ظٔ٘ش ُْٜ ثُؼصدٔز  ٔدج ٝمدس ددذ -ػ ُي ٓدٖ ثُلطدا  ً

 ثألفجد٣ظ ثُٔضؼ در  ٣عجً  ٝخ٤ق ػ٤ِْٜ ثالكضنثم ٝثالخضالف.

ُد٠  ٜدج كنهدز ٗجؽ٤دز إ كو  ٝهغ مُي ك٢ مُي ثألٓز كجكضنهٞث ػ٠ِ عالط ًٝذؼ٤ٖ كنهدز  ٓ٘

ٝ لقجدٚ.  ٛ  -ملسو هيلع هللا ىلص-ثُؾ٘ز ٌَِّٝٓٔز ٖٓ ثُ٘جم  ْٝٛ ثُذ٣ٖ ػ٠ِ ٓج ًجٕ ػ٤ِٚ ثُ٘ذ٢ 
()ٕ

. 

َ٘ددجُس : -صؼددج٠ُ-* ٝهددجٍ  ددج َؽددجَءُُْٛ ثُْذ٤َِّ َٓ ْٖ دَؼْددِ   دد ِٓ ثْخضََِلُددٞث  َٝ هُددٞث  َٖ صَلَنَّ ًَجَُّددِذ٣ ُٗددٞث  ال صٌَُٞ َٝ

ْْ َػدذَثح  َػِظدد٤ْ  ) ُٜدد دَّْس َ٘ٓٔٝ َُُٝتِدَي َُ َٞ دد ًْ َٖ ث ددج ثَُّدِذ٣ َّٓ َ ُؽدٞٙ  كَا ُٝ دُّ  َٞ دد ٌْ صَ َٝ ُؽدٞٙ   ُٝ َّ صَذْدد٤َطُّ  ْٞ ( ٣َد
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ْْ كَ  جٌُِٗ َٔ ْْ دَؼْ َ إ٣ِ ُ لَْنص ًَ َ  ْْ ُؽُُٜٞٛ ُٝ( َٕ لُدُنٝ ٌْ ْْ صَ ُ ج ًُْ٘ض َٔ َٖ ثد٤َْعَّدْش ٙٓٔذُٝهُٞث ثُْؼَذَثَح دِ دج ثَُّدِذ٣ َّٓ َ َٝ  )

 َٕ ُٝ ُِ َٜج َخج ْْ ك٤ِ ُٛ ِ ِز ثَّللَّ َٔ ْْ كَِل٢ َمْف ُؽُُٜٞٛ ُٝ :ٕ[1ٓٔ-٘ٓٔ]آٍ ػٔنث. 

ٞدُّ  -مظ٢ هللا ػٜ٘ٔج-ػٖ ثدٖ ػذجى  ٌْ ٍ: "صذ٤طُّ ٝؽٞٙ  َٛ ثٌُ٘ز ٝثالةضالف  ٝصَ هج

َ ثُذ ع ٝث ٛ  ٙ الخضالف"ٝؽٞ
()ٔ

ّ هللا ك٢ ٛذٙ ث٣٥ز ٖٓ خجُق ثُذ٤٘جس  ٖٝٓ ٛ٘ج ًجٕ    كو  م

ٓدج  ًد٘ز ٝإ ٓدٖ ًضدجح  ٝ  ٗدر  ٓدج  ٗدجس   ٔدذّٓٞ  كدئٕ ثُذ٤ج ٓدٖ ثالخدضالف ثُ ٘دٞع  ٛدذث ثُ صؼن٣دق 

 إؽٔجع ٝإٓج ه٤جى ؽ٢ِ.

 ٍ ْْ ك٢ِ : -صؼج٠ُ-* ٝهج ُْٜ٘ ِٓ ٌَْش  ًَجُٗٞث ِن٤َؼًج َُ َٝ  ْْ هُٞث ِد٣َُٜ٘ َٖ كَنَّ َّٕ ثَُِّذ٣ ْْ إِ ُنُٛ ْٓ ج  َ َٔ َن٢ُْء إَِّٗ

 َٕ ًَجُٗٞث ٣َلْؼَُِٞ ج  َٔ ْْ دِ َّْ ٣َُ٘ذِّتُُٜ ُ ِ ع  .[1٘ٔ]ثألٗؼجّ: إ٠َُِ ثَّللَّ

ٌد ١  -ٝث٣٥ز ٝإٕ ٗوُش ك٢ ث٤ُٜٞد ٝثُ٘صجمٟ  ٛد  ٝهضدجدر ٝثُعدقجى ٝثُ ًٔج هجٍ ٓؾج

 إال  ٜٗج صشَٔ  َٛ ثُذ ع ٝ َٛ ثُشذٜجس ٝثُعالالس. -ٝهجٍ ثُؼٞك٢ ػٖ ثدٖ ػذجى

ًدجٕ -مفٔٚ هللا-ًغ٤ن  هجٍ ثدٖ ٓدٖ كدجمم د٣دٖ هللا ٝ ًدَ  ٓدز كد٢  : "ٝثُظجٛن  ٕ ث٣٥ز ػج

ٚ دجُٜ ٟ ٝد٣ٖ ثُقن ٤ُظٜنٙ ػ٠ِ ثُ ٣ٖ ًِٚ  ٝننػُٚ ٝثف   ٓلجُلجً ُٚ  كئٕ هللا دؼظ مًُٞ

ِدَ ٝثُ٘قدَ  ٛدَ ثُٔ ًدجٗٞث ند٤ؼجً ) ١ كنهدجً( ًا ِدق ك٤دٚ ٝ ٔدٖ ثخض ال ثخدضالف ك٤دٚ ٝال ثكضدنثم  ك

 ٓٔج ْٛ ك٤ٚ". -ملسو هيلع هللا ىلص-ه  دن  مًُٞٚ  -صؼج٠ُ-ٕ هللا ٝثألٛٞثء ٝثُعالالس  كئ

ددج : -صؼدج٠ُ-* ٝهدجٍ  َٓ َٝ َ٘دج إ٤َُِْدَي  َف٤ْ ْٝ ثَُّددِذ١  َ َٝ ِٚ ًُٗٞفدج  لَّد٠ دِد َٝ ددج  َٓ  ِٖ ٣ ُد ِّ َٖ ث د ِٓ  ْْ ٌُدد َندَنَع َُ

 ِٚ ٤َْ٘ج دِ لَّ ج َٝ َٓ  َٖ ٤ ًِ ْشِن ُٔ ذَُن َػ٠َِ ثُْ ًَ  ِٚ هُٞث ك٤ِ اَل صَضَلَنَّ َٝ  َٖ ٣ ٞث ثُ ِّ ُٔ ْٕ  َه٤ِ َ  ٠ ٌَ ِػ٤ َٝ  ٠ ًَ ٞ ُٓ َٝ  َْ ٤ ِٛ إِدَْنث

ْٖ ٤ُِ٘٣ُخ ) َٓ  ِٚ ِ ١ إ٤َُِْ ْٜ َ٣ َٝ ْٖ ٣ََشجءُ  َٓ  ِٚ ُ ٣َْؾضَذ٢ِ إ٤َُِْ ِٚ ثَّللَّ ْْ إ٤َُِْ ْٖ دَؼْدِ  ٖٔصَ ْػُُٞٛ ِٓ هُٞث إاِلَّ  ج صَلَنَّ َٓ َٝ  )
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ج َؽجءَ  َٓ َّٕ إِ َٝ  ْْ ٠ َُوُِعد٢َ د٤َْدَُٜ٘ ٔق د ٌَ ُٓ  َُ َُد٠  ََؽد ْٖ َمدِّدَي إِ د ِٓ ذَوَْش  ًَ ز   َٔ ِِ ًَ اَل  ْٞ َُ َٝ  ْْ ُُْٛ ثُِْؼُِْْ دَـ٤ًْج د٤ََُْٜ٘

ُِٓن٣خ  ُْٚ٘ ِٓ ْْ َُِل٢ َنّيُ  ِٛ  ِ ْٖ دَؼْ ِٓ ضَجَح  ٌِ َٖ  ُِٝمعُٞث ثُْ  .[ٗٔ-ٖٔ]ثُشٞمٟ: ثَُِّذ٣

ٔدٚ هللا-هجٍ ثدٖ ًغ٤ن  د : -مف ُٔ ْٕ  َه٤ِ هُدٞث َ اَل صَضَلَنَّ َٝ  َٖ ٣ ُد ِّ  -صؼدج٠ُ-   ١:  ٝلد٠ هللا ٞث ث

ٌدددالّ-ؽ٤ٔدددغ ثألٗذ٤دددجء  ِددد٤ْٜ ثُصدددالر ٝثُ ٜدددجْٛ ػدددٖ ثُضلدددنم  -ػ ددددجالةضالف ٝثُؾٔجػدددز  ٝٗ

ٝثالخضالف
()ٔ

. ٛ . 

ْ:  -صؼدج٠ُ-ٝهجٍ  ٓدٖ ٓشدجدٜضٜ ٘دج  ٛدَ ثٌُضدجح  ٝك٤دٚ صقدذ٣ن ُ دزً كد٢ مّ   َّٓ ُ َٕ ثَُّ٘دجُى   دج ًَ

 ُ ثِف َرً كَذَؼََظ ثَّللَّ َٔج  َٝ َٖ ثَُّ٘جِى ك٤ِ َْ د٤َْ ٤َْقٌُ ُِ ضَجَح دِجَُْقّنِ  ٌِ ُْ ثُْ ؼَُٜ َٓ  ٍَ َٝ ََْٗو  َٖ ِْ٘ذِم٣ ُٓ َٝ  َٖ ِن٣ ذَّشِ ُٓ  َٖ ثَُّ٘ذ٤ِّ٤ِ

 ْْ ج َؽجَءصُُْْٜ ثُْذ٤ََِّ٘جُس دَـ٤ًْج د٤ََُْٜ٘ َٓ ْٖ دَؼِْ   ِٓ  ُٙ َٖ  ُٝصُٞ ِٚ إاِلَّ ثَُِّذ٣ ج ثْخضَََِق ك٤ِ َٓ َٝ  ِٚ ُ ثْخضََِلُٞث ك٤ِ َٜ َٟ ثَّللَّ   كَ

 ُْ دضَِو٤ ٌْ ُٓ َُد٠ ِلدَنثُغ  ْٖ ٣ََشدجءُ إِ د َٓ دِ ١  ْٜ َ٣ ُ ثَّللَّ َٝ  ِٚ ِٗد َٖ ثَُْقدّنِ دِِئمْ د ِٓ  ِٚ ج ثْخضََِلُدٞث ك٤ِد َٔ ُِ ُ٘ٞث  َٓ َٖ آ  ثَُِّذ٣

 .[ٖٕٔ]ثُذونر/

٠ هللا -ك٢ ٛذٙ ث٣٥ز هجٍ ثُ٘ذ٢  -مظ٢ هللا ػ٘ٚ-مٟٝ ػذ  ثُنهثم ػٖ  د٢ ٛن٣نر  لِد

َٕ ثألَ  : »-ػ٤ِٚ ًِْٝ ُٖ ث٥ِخُنٝ ْْ َْٗق ُٜد ْٖ ٣َد ُْخَُ ثَُْؾَّ٘دزَ د٤َْد َ  ََّٗ د َٓ  ٍُ َّٝ َ  ُٖ َْٗقد َٝ ِز  َٓ َّ ثُِْو٤َج ْٞ َ٣ َٕ ُُٞ َّٝ

 َٖ ِٓ  ِٚ ج ثْخضََِلُٞث ك٤ِ َٔ ُِ  ُ َٜ َثَٗج ثَّللَّ ْْ كَجْخضََِلُٞث كَ ِٛ  ِ ْٖ دَؼْ ِٓ  ُٙ َٝ ُٝص٤َِ٘ج َ٘ج  ِِ ْٖ هَذْ ِٓ ضَجَح  ٌِ ثَُْقّنِ كََٜذَث   ُٝصُٞث ثُْ

ُُْٜ ثَُِّذٟ ثْخضَ  ُٓ ْٞ ََُِِّ٘صجَم٣َٟ دَؼْ َ َؿُ   َٝ ٤َُِِْٜٞد  ُِ َؿ ًث  َٝ ُّ ََُ٘ج  ْٞ ُ َُُٚ  كَج٤َُْ َٛ َثَٗج ثَّللَّ  ِٚ «َِلُٞث ك٤ِ
()ٕ

. 

 ٝ ٓج  دُز ثٌُ٘ز: 

٘دٚ-كؼٖ ٓؼج٣ٝز  ًدٍٞ هللا  -مظ٢ هللا ػ ٛدَ : »-ملسو هيلع هللا ىلص-هدجٍ م ٓدٖ   ًدجٕ هدذٌِْ  ٓدٖ   ال ٝإٕ 

ذٙ ثُِٔز ًضلضنم ػ٠ِ عالط ًٝذؼ٤ٖ؛ ع٘ضجٕ ثٌُضجح ثكضنهٞث ػ٠ِ ع٤ٖ٘ ًٝذؼ٤ٖ ِٓز  ٝإٕ ٛ

                                                 

(
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ٕ ك٢ ثُ٘جم  ٝٝثف ر ك٢ ثُؾ٘ز ْٝٛ ثُؾٔجػز «ًٝذؼٞ
()ٔ

  ٝك٢ مٝث٣ز ُِضنٓذ١ ٝثُطذنث٢ٗ: 

 «.ْٛ ٖٓ ًجٕ ػ٠ِ ٓغَ ٓج  ٗج ػ٤ِٚ ث٤ُّٞ ٝ لقجد٢»

ٖ ثُؼندجض دٖ ًجم٣ز  ٍ هللا  -مظ٢ هللا ػ٘ٚ-ٝػ ٍ: ٝػظ٘ج مًٞ ٓٞػظز ِٝؽِش  -ملسو هيلع هللا ىلص-هج

ٓ :ٍ ع كاٝلد٘ج  هدج ٓدٞدِّ ُٕ  كوِ٘ج: ٣ج مًٍٞ هللا  ًاٜٗج ٓٞػظدز  ٖ ثُوِٞح ٝمِمكش ٜٓ٘ج ثُؼ٤ٞ

ٓدٖ ٣ؼدش -ػو ٝؽَ- ٝل٤ٌْ دضوٟٞ هللا » ن ػ٤ٌِْ ػذ   كئٗٚ  َّٓ   ٝثٌُٔغ ٝثُطجػز  ٝإٕ صا

ٓدٖ دؼد ١   ٜد ٤٣ٖ  ًد٘ز ثُلِلدجء ثُنثند ٣ٖ ثُٔ ٌد٘ض٢ ٝ ِد٤ٌْ د ٌْٓ٘ ك٤ٌنٟ ثخضالكدجً ًغ٤دنثً كؼ

«ُ٘ٞثؽذ  ٝإ٣جًْ ٝٓق عجس ثألٓٞم  كئٕ ًَ د ػز ظالُزَػعٞث ػ٤ِٜج دج
()ٕ

. 

ٌد٘ز  ددجح: إمث  -مفٔٚ هللا-ٝهجٍ ثُذلجم١  ك٢ لق٤قٚ ك٢ ًضجح ثالػضصجّ دجٌُضدجح ٝثُ

ٝ ثُقجًْ كاخطا خالف ثُنًٍٞ  ٖٓ ؿ٤ن ػِْ كقٌٔٚ ٓندٝد  ُوٍٞ ثُ٘ذ٢  -ملسو هيلع هللا ىلص-ثؽضٜ  ثُؼجُْ  

ِٔ : »-ملسو هيلع هللا ىلص- ٖ ػ الً ٤ُي ػ٤ِٚ  ٓنٗج كٜٞ مد  ٓ َٔ َ ػ
()ٖ

  عْ مًن ف ٣ظ  د٢ ًؼ٤  ٝ د٢ ٛن٣نر «

 .-إال ٓغالً دٔغَ-ك٢ ث٢ُٜ٘ ػٖ د٤غ ثُضٔن دجُضٔن 

َ ثُؼِْ ك٢ مد. عْ  ّ: دجح إمث هع٠ ثُقجًْ دؾٞم  ٝ خالف  ٛ ٍ  ٣عج ك٢ ًضجح ثألفٌج ٝهج

ٍ: خجُ  دَؼََظ ثَُّ٘ذ٢ُِّ  دُ٘ٞث  -ملسو هيلع هللا ىلص-مًن ف ٣ظ ثدٖ ػٔن هج ٌِ ْْ ٣ُْق زَ كََِ َٔ ٤ِ  إ٠َُِ د٠َِ٘ َؽِذ٣ ُِ َٞ َٖ ثُْ ُِ َ دْ َخج

َِّ َمُؽدَ   ًُد َُد٠  دَكَدَغ إِ َٝ دُن   ًِ ْ ٣َا َٝ د   ٣َوْضُدَُ  ُِ ََ َخج َ٘ج. كَوَجُُٞث َلذَاَْٗج َلدذَاَْٗج  كََؾؼَد ْٔ َِ ًْ ْٕ ٣َوُُُٞٞث  َ َّ٘دج  َ ِٓ

 ََ ْٕ ٣َوْضُد َّ٘دج  َ ِٓ  َُ ََّ َمُؽ َن ًُ َٓ َ ٤َنُٙ  كَا ًِ َ  ْٖ د ِٓ الَ ٣َوْضُدَُ َمُؽدَ   َٝ د٤ِنٟ  ًِ ِ الَ  َهْضُدَُ  َ ثَّللَّ َٝ ِْدُش  ُ د٤َنُٙ  كَو ًِ َ 
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َُِِّ٘ذدد٢ِّ  دَي  ُِ ْنَٗج مَ ًَ د٤َنُٙ. كَدذَ ًِ ٍَ:  -ملسو هيلع هللا ىلص- َْلدَقجد٠ِ  َ ُٖ »كَوَدج د ُ دْدد ُِ دج َلدََ٘غ َخج َّٔ ِٓ ِّٗد٠  َدْدَن ُ إ٤َُِْددَي  َّْ إِ ُٜد ثَُِّ

 ِ ٤ ُِ َٞ ِٖ «ثُْ ص٤َْ نَّ َٓ   
()ٔ

. 

ّ: دجح ٝه ًَدػً جٍ  ٣عجً ك٢ ًضجح ثالػضصج َٝ دزً  َّٓ ُ   ْْ َ٘دجًُ َُِي َؽؼَِْ دذَ ًَ َٝ  ٓدن ثُ٘ذد٢ ٓدج   ٝ :-

ٍ: هجٍ مًٍٞ هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص ْ  َٛ ثُؼِْ  عْ مًن ف ٣ظ  د٢ ًؼ٤  ثُل م١ هج ّ ثُؾٔجػز ٝٛ -دِوٝ

َْ دََِّ »: -ملسو هيلع هللا ىلص َٛ ضُُٚ  َّٓ ُ ٌْاٍَُ   ُ ْْ ٣َج َمّحِ . كَض َْ دََِّـَْش ك٤ََوٍُُٞ َٗؼَ َٛ ِز ك٤َُوَجٍُ َُُٚ  َٓ َّ ثُِْو٤َج ْٞ ْْ ٣َُؾجءُ دُِ٘ٞؿُ ٣َ ـٌَُ

ْْ كَضَشْ  ضُُٚ . ك٤ََُؾجءُ دٌُِ َّٓ ُ  َٝ    َّٔ َق ُٓ  ٍُ ْٖ نُُٜٞدَُى ك٤ََوُٞ َٓ  ٍُ ْٖ َِٗذ٣ُن . ك٤ََوُٞ ِٓ ج َؽجَءَٗج  َٓ  َٕ َٕ ك٤ََوُُُٞٞ ُٝ َٜ

 .» ِ َّْ هََن َ َمًٍُُٞ ثَّللَّ ُ ًطج: -ملسو هيلع هللا ىلص-ع ًَ َٝ زً  َّٓ ُ   ْْ َُِي َؽؼََِْ٘جًُ ذَ ًَ َٝ  ًَػ اْل :ٍَ َٜ َثَء َػ٠َِ هَج ضٌَُُٞٗٞث نُ ُِ

٤ ًث ِٜ ْْ َن ًٍُُٞ َػ٤ٌَُِْ َٕ ثُنَّ ٌَُٞ٣ َٝ «ثَُّ٘جِى 
()ٕ

. 

ج -مفٔٚ هللا-هجٍ ثدٖ فؾن  َٓ َٝ  " ُٚ ْٞ ج هَ َّٓ َ َٝ َقدِ ٣ِظ : " ُِ َطجدَوَضدٚ  ُٔ َُد٠ آِخدنٙ كَ دَن.... " إِ َٓ َ 

ِن  ِٛ َظدج ُِ ٤دغ  ِٔ ّْ ثَُْؾ َٗدْش صَؼُد ًَج دج  َّٔ َُدز َُ د٢َ ثُْؼَ َث ِٛ َٝ دذًَُْٞمر  َٔ دلَز ثُْ َٜدز ثُّصِ ْٖ ِؽ ِٓ اََُّٗٚ  ًَ َٝ ثُْذَجح َخِل٤َّز  

 ْٝ ِٚ ثَُْلجّن   َ ّّ ثَُِّذ١  ُِم٣ َ دِ ْٖ ثُْؼَج ِٓ َٜج  َ  ثُِْلَطجح   ََنجَم إ٠َُِ  ََّٗ ْٛ َ  َّٕ ْلصُٞن  أِلَ َٔ ّّ ثُْ ْٖ ثُْؼَج ِٓ

ددَّ٘ز  ٌُّ ْٛدَ ثُ دذًُْٞم  َ َٔ ْلددِق ثُْ َٞ دَنثد دِجُْ ُٔ َّٕ ثُْ ْٛدَ ثُْذِدد َع  كَؼُدِنَف  َ َي  َ ُِ دذَ ًَ َٝ ٌُدٞث ػُدد ُٝاًل  ْٜدَ ٤َُْ ثَُْؾ

َخ إ٠َُِ ثُِْؼِْْ ٌِ ُ ٗ ْٞ َُ َٝ   ْْ ثُٛ َٞ ًِ  ْٖ َٓ َٝ ْنِػ٢ّ  َ ثُِْؼِْْ ثُشَّ ْٛ َ  ْْ ُٛ َٝ جَػز  َٔ ثَُْؾ ذَز لُِٞم٣َّز اَل  َٝ ٌْ ِٗ ٢َ ِٜ كَ

 ْٖ ِٓ ًقج  َصقَّ ُٓ ِذ١ّ  ِٓ ج  َْخَنَؽُٚ ثُضِّْن َٓ َٜج  ْ٘ ِٓ جَػز ك٢ِ ِػ َّر  ََفجِد٣ظ  َٔ ِّ ثَُْؾ ن دُُِِوٝ ْٓ َمدَ ثأْلَ َٝ َٝ  َفِو٤ِو٤َّز  

 ِٚ ك٤ِ َٝ ٣اًل  ِٞ َن َفِ ٣غًج َغ ًَ ٖ ثَُْقجِمط ثأْلَْنؼَِن١ّ كَذَ ْْ دِ »َفِ ٣ظ ثَُْقجِمط دْ ُٓنًُ ُ َٝ ََٗج آ َن٢ِٗ ثَّللَّ َٓ ُي  َ ْٔ َل

جَػدز ه٤َْد  ِندذْن كَوَد ْ  َٔ ْٖ كَدجَمَم ثَُْؾ َٓ  َّٕ جَػز  كَِئ َٔ ثَُْؾ َٝ ْؾَنر  ِٜ ثُْ َٝ َٜجد  ثُِْؾ َٝ ثُطَّجَػز  َٝ غ  ْٔ ٌَّ َّٖ: ثُ ِٜ دِ

ْٖ ػُُ٘وٚ ِٓ ًْالّ  «َخََِغ ِمدْوَز ثإْلِ
()ٖ

َٜج دِجَُْؾجد٤َِزِ  ْشَُٜٞمر ثَُّض٢ِ َخَطذَ َٔ ن ثُْ َٔ ك٢ِ ُخْطذَز ػُ َٝ    « ْْ َػ٤ٌَُِْ

ِٖ  َدْؼَد  َ٘د٤ْ ْٖ ثاِلعْ د ِٓ  َٞ ُٛد َٝ ثِفد    َٞ َغ ثُْ َٓ ٤َْطجٕ  َّٕ ثُشَّ ثُْلُْنهَز كَِئ َٝ  ْْ إ٣َِّجًُ َٝ جَػِز  َٔ ِٚ: « دِجَُْؾ ك٤ِد َٝ« ْٖ د َٓ َٝ
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جَػدز َٔ ّْ ثَُْؾ َِد٠ ثاِلْػضِ «  ََمثدَ دُْقذَُٞفز ثَُْؾَّ٘ز ك٤َََِِْْو دَنثد ثُْذَدجح ثَُْقدّط َػ ُٓ  :ٍ دج ٍَ ثِدْدٖ دَطَّ هَدج َصدجّ َٝ

 ِٚ ُِ ْٞ وَ ُِ جَػِز   َٔ َٜ َثء َػ٠َِ ثَُّ٘جىدِجَُْؾ ضٌَُُٞٗٞث نُ ُِ  هَد ْ عَذَضَدْش َٝ َُدز   َٜجدَر ثُْؼَ َث د َنْنغ هَذٍُٞ ثُشَّ َٝ

 ِٚ ُِ ْٞ لَز دِوَ ِٙ ثُّصِ ِذ َٛ  ْْ ًَُُٜطج ًَ َٝ  َّ ًُ ْٖ ِٓ ثُْؼَوْ   َٝ  َّ َ ثَُْق ْٛ جَػِز  َ َٔ َنثد دِجَُْؾ ُٔ ثُْ َٝ ػ ثُْؼَ ٍْ   ًَ َٞ ثُْ َٝ

دغ َػصْ  َٔ دج  َْؽ َٓ ضَجدَؼَدز  ُٓ َِّدق  ٌَ ُٔ ِْدَوّ ثُْ جَػدز  ََّٗدُٚ ٣َ َٔ ِّ ثَُْؾ ُِدُوٝ دن دِ ْٓ وْضََع٠ ثأْلَ ُٓ ج٢ُِّٗ :  َٓ ْن ٌَ ٍَ ثُْ هَج َٝ ن  

َٜج ثِْفضَؼَّ دِ  َْ دِ ث٣٥َْز ثَُّض٢ِ صَْنَؽ َٝ َ ثُِْؼِْْ "  ْٛ َ  ْْ ُٛ َٝ  " ِٚ ُِ ْٞ َنثد دِوَ ُٔ ْْ ثُْ ُٛ َٝ  َٕ ُٝ ِٜ ْؾضَ ُٔ ِٚ ثُْ ََػ٤َِْ ْٛ  َٜج  َ

ز"  ٛ . جع ُفؾَّ َٔ ْؽ ِٕ ثإْلِ ْٞ ٌَ ُِ  ثأْلُلٍُٞ 

ٔدذّٓٞ كد٢ ثٌُضدجح  ْ: ٣ضعـ  ٕ ثُلالف ٝثُضلدنم ثُ ٓٔج ًذن ٖٓ ثألدُز ًٝالّ  َٛ ثُؼِ

ٛدٞ -ًدذقجٗٚ-ٝثٌُ٘ز ثُٔقٌّٞ دذطالٗٚ  ٝمدٙ ٛٞ ٓج خجُق ثُٞف٢ ثُٔ٘وٍ ٖٓ ػ٘  هللا  ٝ  

 فذَ هللا  ٝٛٞ ثٌُضجح ثُؼو٣و.

ٍَّ ػ٠ِ ثٌُ٘ز ثُشن٣ ثُذ١ ٖٓ  ص٠ دلالكٚ كٜٞ  -ملسو هيلع هللا ىلص-لز  ٢ٛٝ  ٓن مًٍٞ هللا ٝٛٞ ه  د

ِد٠  ٜدج  كدذْٜٓ ػ ٛدَ ثٌُضدجح  كضلنهدٞث ػ٘ ٛدج هللا   مد  ١ ٓندٝد  ٝٛٞ ثُؼِْ ثُذ٤٘جس ثُض٢ آصج

 مُي.

ًدٍٞ هللا  ِدْ ٝخجلدز لدقجدز م ٛدَ ثُؼ   ٝددجألخر غن٣ودز -ملسو هيلع هللا ىلص-ٝٛٞ ٓج خجُق إؽٔجع  

ٛددَ ثُذدد ع ثُٔقدد عجس خِلجةددٚ ثُنثندد ٣ٖ  ٓددٖ   ًددجٕ  ٜددج  ٓددٖ خجُل ٓددٖ دؼدد ٙ  ثُضدد٢  ٜدد ٤٣ٖ  ثُٔ

  ٜٗج ك٢ ثُ٘جم. -ملسو هيلع هللا ىلص-ٝثُعالالس ثُض٢  خذن 

َُِْٓقن دٜذٙ ثُغالعز؛ ألٜٗج دُش ػ٤ِٚ ٝػ٠ِ لقضٚ.  ٝ ٓج ثُو٤جى ثُؾ٢ِ كٜٞ 

ُدٞف٢  ٝ ثُ ُد ٣ٖ  ٝ ث ٌدْ ث ُدْ صو ٜدج  ٌدجدوز  ٗ ُدز ثُ ٔدّٞ ثألد ٓدٖ ػ ٌضدجح ٝه  ٝظُـ  ٣عدجً 

ٓدج ؽدجء  ًدَ  ٝثٌُ٘ز  ٝ ثإلؽٔجع إ٠ُ ٌٓجةَ  لٍٞ ٝكنٝع ٣ضنصخ ػ٤ِٜج ثُٔ ؿ  ٝ ثُذّ  دَ 

ٚ ٝال ثؽضٜجد ك٢ كٜٔٚ  كٜٞ ثُٔؼ٢ِ٘ دوُٞ٘ج ك٢ ثُضو٤٤    ٍ ك٤ جً ال إنٌج ك٢ ثٌُضجح ٝثٌُ٘ز  ٓذ٤َّ٘
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ٝ ً٘ز ًٝذث ثإلؽٔجع  ًٞثء  ًجٗش ٌٓاُز  ل٤ِز ثػضوجد٣ز  ّ كنػ٤ز ف٤ٌٔز  ٖ ًضجح   ٗر  ٓ

 و٤ٜز  كجُؼذنر دذ٤جٕ ثُ ٤َُ ٝٝظٞفٚ ٝٝلُٞٚ إ٠ُ ثٌُِٔق.ك

ٙ ثٌُٔاُز  ٝٛٞ  ٗٚ  ّ صِي ثألدُز ٝإغالهٜج ثًضٞثء ثٌُِٔل٤ٖ ك٢ ٛذ ٖ  ٣عجً ٖٓ ػٔٞ ٝصذ٤

ُد٤ي دٔؼدذٝم كد٢  ٜدٞ  ِدْ  ك ٛدَ ثُؼ ٔدجع   ٌد٘ز  ٝ إؽ ٓضد٠ ٝلدَ إ٤ُدٚ د٤دجٕ ثٌُضدجح  ٝ د٤دجٕ ثُ

ٕ ًجٕ ث ّ ؽجٛالً  ٝإ ُؼجُْ ك٢ مُي  ن   إال  ٕ ثُؾجَٛ إمث ٝلِٚ ٓلجُلضٚ  ًٞثء  ًجٕ ػجُٔجً  

ٙ ٖٓ  َٛ ثُؼِْ ًجةـجً   ٚ ثؽضٜجدثً ٝال صو٤ِ  ُٖٔ ٣نث ْ ٣ٌٖ ٓؼذٝمثً ك٢ ظٖ ٣ظ٘ ٖ مُي ُ ن٢ء ٓ

ْ ػ٠ِ ثُقن  ٝ  ٕ  ٗلٌٜ ْ ٣ظ٘ٞ ٛٝ َ َ ؽٜ ْ ؽ٤ٔؼجً  ٛ ّ ٓذض ع  ػ٠ِ د ػضٚ هػ؛ ألٜٗ ٝإال ُْ ٣ُذَ

 ثُ ٣ٖ.ٓضذؼ٤ٖ ُنؤًْٜٝ ثُذ٣ٖ ٣قٌذٕٞ  ْٜٗ  َٛ ثُؼِْ ٝ

ًدجُلٞثمػ  ُد ٤ٗج ٝث٥خدنر  ًدضقوجهْٜ ثُؼودجح كد٢ ث ٔدٖ صدذؼْٜ ٝث كِٔجمث ًجٕ ثُذّ ُْٜ  ُٝ

ْ ٖٓ مؤٝى ثُذ ع ٝ صذجػْٜ؟ ٝٓج مثى ثُذّ إال ُضوص٤نْٛ ك٤ٔج  ٝثُنٝثكط ٝثُو م٣ز ٝؿ٤نٛ

 ٣ِوْٜٓ دؼ  دِٞؽ ثُقن ُْٜ.

  ًذجح ثالخضالف ثُٔذّٓٞ:

 ثُذـ٢ ٝثُض٘جكي ػ٠ِ ثُ ٤ٗج ٝمةجًضٜج: -ٔ

ّ: ثُذـ٢ ٝثالًضطجُز ػ٠ِ ث٤ٌُِٖٔٔ ٝثُٔؤ٤ٖ٘ٓ؛ هجٍ  ْ  ًذجح ثالخضالف ثُٔذٓٞ ٖٓ  ػظ

َ٘دجُس دَـ٤ْدجً : -صؼج٠ُ- ج َؽجَءصُُْْٜ ثُْذ٤َِّ َٓ ْٖ دَؼِْ   ِٓ َٖ  ُٝصُُٞٙ  ِٚ إاِلَّ ثَُِّذ٣ ج ثْخضَََِق ك٤ِ َٓ َٝ :ثُذودنر[ٕٖٔ]  

 :ٍ ج َؽجَءُُْٛ ٝهج َٓ ْٖ دَؼِْ   ِٓ هُٞث إاِلَّ  ج صَلَنَّ َٓ َٝ  ْْ   ٝثُذ١ ٣ؤد١ إ٠ُ [ٗٔ]ثُشٞمٟ: ثُِْؼُِْْ دَـ٤ْجً د٤ََُْٜ٘

 ثُذـ٢  ثٌُذن ثُٔ٘جك٢ ُِضٞثظغ  ٝثُض٘جكي ػ٠ِ ثُنةجًز ٝثُٞؽجٛز  ًٝجةن نٜٞثس ثُ ٤ٗج.
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ثَظؼُٞث َفض٠َّ الَ ٣َلَْلَن  ََف   َػ٠َِ  َ : »-ملسو هيلع هللا ىلص-هجٍ ثُ٘ذ٢  َٞ ْٕ صَ َف٠ إ٠ََُِّ  َ ْٝ َ  َ َّٕ ثَّللَّ ٠ إِ ـِ الَ ٣َذْ َٝ َفُ  

« ََف   َػ٠َِ  ََف ُ 
()ٔ

 ٍ ٤َْج : »-ملسو هيلع هللا ىلص-  ٝهج َػ ثُ ُّٗ ٌَ ْٕ صُذْ َ  ْْ ٠ِّ٘  َْخَش٠ َػ٤ٌَُِْ ٌِ َُ َٝ  . ْْ ج ثُْلَوَْن  َْخَش٠ َػ٤ٌَُِْ َٓ

 ْٜ ُ ص َٝ َٛج  ج صََ٘جكٌَُٞ َٔ ًَ َٛج  ْْ كَضََ٘جكٌَُٞ َٕ هَذٌَُِْ ج ًَ  ْٖ َٓ َطْش َػ٠َِ  ٌِ ُ ج د َٔ ًَ  ْْ ْْ َػ٤ٌَُِْ دضُْٜ ٌَ َِ ْٛ دج  َ َٔ ًَ  ْْ ٌُ ٌَ ِِ»
()ٕ

 .

ٜدج -ملسو هيلع هللا ىلص-ٝل م ثُنًٍٞ ثُنءٝف ثُنف٤ْ  ًدضٜج ٝٝؽجٛض ِد٠ م٣ج ُد ٤ٗج ٝػ   كئٕ ثُض٘جكي كد٢ ث

 ٖٓ  ػظْ  ًذجح ٛالى ٖٓ ِٛي.

٘دٚ-ٝصآَ ك٢ ثُضجم٣خ  ٤ًق ًجٕ هضَ ػغٔجٕ  ٔدٖ  -مظ٢ هللا ػ ٌدز ٓ ٔدجً ٝدـ٤دجً ٝٓ٘جك ظِ

ُدْ  ٘دز ثُضد٢  ٓدٖ ثُلض ٓدز  ِد٠ ثأل ُدي ػ ٙ م هضِٞٙ ػ٠ِ م٣جًز  مثدٝٛج ٤ٌُٝٞث ُٜج  ٛالً  ٝٓج ؽدنَّ

صصخ ثُذ٣ٖ ظِٔٞث خجلز  دَ ػٔش ثُصجُق٤ٖ ٝؿ٤نْٛ  ٝصؼطِش ثُلضٞفجس ٓ ر دٌذخ ٓج 

ٗددجم ثُ ُددذ٣ٖ  ندؼِٞث  ُدد ٤ٗج ث ٛددَ ث ٌددذخ   ُدي د ٓددٖ هضددجٍ ٝكددضٖ  ٝم قددنح ددد٤ٖ ثُلددن٣و٤ٖ  فد ط 

 ًٝالٛٔج ٣قجٍٝ إغلجءٛج  كو م هللا ٝٓج نجء كؼَ.

ٝصآَ ًذُي فجٍ ث٤ٌُِٖٔٔ هذَ ًوٞغ دـ ثد ك٢  ٣ ١ ثُضضجم  ٝمُي ثٌُوٞغ ثُضدجم٣ل٢ 

ِدد٠  هددَ  ٓدغ ثُل٤ِلددز ٝفجند٤ضٚ ػ ٗددٚ هضدَ ك٤ددٚ  ِدٚ  كئ ًدٔغ كدد٢ ثُضدجم٣خ دٔذدقددز ٓغ ٓددج  ُدذ١  ث

َ:  ُق  ُق ٝع ٔجٗٔجةز  ُقثُضو ٣نثس عٔجٗٔجةز  ُق  ٝه٤
()ٖ

. 

َ  ٤ٓن ِٝٓي ٓشـٞالً  ً َ ٙ ثُلضنر  كٔج فنًٞث ًجً٘ج  ظ ٍ ث٤ٌُِٖٔٔ ك٢ ٛذ َ ك٢ فج ٝصآ

) ٗٚ د٤٘ٔج ًجٗش ؽجم٣ز  -ًٔج ٣ذًن ثدٖ ًغ٤ن-دٌِٔٚ ِٝٓذثصٚ ٝلنثػجصٚ  فض٠ ثُلِل٤ز ٗلٌٚ 

ٜدج  ٝال فدٍٞ ٝال هدٞر إال ددج،(  ثُضضدجم ػ ًدْٜ كوضِ ِد٠ صنهر د٤ٖ ٣ ١ ثُل٤ِلز إم  لدجدٜج 

ِد٤ْٜ  ِدش ػ  دٞثح دـ ثد  ٝثُِٔٞى ٓشـُٕٞٞ د ٤ٗجْٛ ٝمهر ثُؾٞثم١ د٤ٖ  ٣ ٣ْٜ فض٠ دخ

 ثُذالد كوضِٞث نن هضِز.

                                                 

(
1

م(.4214(،موابـمعاجفم)4895(،موأبقمداودم)2865(مرواهمعلؾؿم)م
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ـ ثُل٤ِلز ٝهمثء ثٌُٞء دجُلنٝػ إ٠ُ ٛٞالًٞ دجُٜ ث٣ج ٝثُضقق  كوذَ لجؿنثً   ٝه  ٗص

ًدذُ-مفٔٚ هللا ٝؿلن ُٚ  ُٝؾ٤ٔغ ث٤ٌُِٖٔٔ ٝثٌُِٔٔجس-كا٤ٖٛ  ػظْ إٛجٗز فض٠ هضَ  ي   ٝ

ٓدج  ُدذم٣غ كد٢  ٣د ١ ثُلنٗؾدز ٝ ًدوٞغٜج ث ٗد ُي هذدَ  ٖٓ صآَ  فٞثٍ ِٓٞى ثُطٞثةق ك٢ ثأل

ٟ ٤ًق  ْ ػٖ د٣ْٜ٘  م  َ ثُقنٓجس  ٝ ػظٜٔج كض٘ضٜ َ ٝثٗضٜجى ً ٙ داِٜٛج ٖٓ ثُظِْ ٝثُوض كؼِٞ

 ًجٗش ثُصنثػجس د٤ْٜ٘  ٝٓٞثالر ثُ٘صجمٟ ػ٠ِ دؼعْٜ دؼط ٖٓ  ػظْ  ًذجح ثال٤ٜٗجم.

ذخ ثُذـ٢  ٝثُذـ٢ ًذخ ثالخضالف ٝثُلنهز  ٢ٛٝ ًذخ ثُعؼق كجُض٘جكي ػ٠ِ ثُ ٤ٗج ً

 ٝمٛخ ثُن٣ـ ٝصٌِػ ثألػ ثء.

ُدذُي إال ددئخالن ث٤ُ٘دز ،  ٔدج -ًدذقجٗٚ ٝصؼدج٠ُ-ٝال ػالػ  ِد٠ ث٥خدنر  ً ٘دجكي ػ   ٝثُض

 :ٍ َٕ  ٓنٗج هللا كوج ُِٞ ِٓ َِ ثُْؼَج َٔ ذَث ك٤ََِْؼْ َٛ  َِ غْ ِٔ ُِ :ثُصجكجس[ٙٔ  ] :ٍ َٝ ٝهج ٌْي   ِٓ  ُٚ ُٓ َي ِخضَج ُِ ك٢ِ مَ

 َٕ ضََ٘جكٌُِٞ ُٔ ٌد ثً ٝال فود ثً ٝال [ٕٙ]ثُٔطلل٤ٖ: ك٤ََِْضََ٘جكَِي ثُْ ِدخ ف  كجُض٘جكي ػ٠ِ ث٥خدنر ال ٣ؾ

ِدد٠ ظدـجةٖ ٝال دـ٤دجً  ٔددن فذدجً لدجدهجً  ٝصآُلددجً ٝإخدجًء ٝٝفد ر كدد٢ ثُصدق  ٝهدٞر ػ ٔدج ٣غ   ٝإٗ

ًدال٤ٓز ثُٔؼجلد ٛدجس ثإل ٓدٖ ثخضالكدجس ثألػ ثء  ٝثُقو٤وز  ٕ ًغ٤نثً ٓٔج ٣ؾن١ د٤ٖ ثالصؾج نر 

ًددز ًٝغددنر  ـدد٢ ٝفددخ ثُن٣ج ًددذذٚ ثُذ ٔدجٍ  ٌددجم ٝثأل٣ُٞٝددجس ٝثألػ ٘ددجٛؼ ٝثألك ِدد٠ ثُٔ ٓن٣دنر ػ

ٛددجس  ٛدذٙ ثالصؾج ٔددنر كد٢ ثُضؼددجٓالس ثُضد٢ صؾدن١ ددد٤ٖ  ٔدجم ثُ ٛدذٙ ثُغ ٓدال  عددنس  ثألصذدجع  ٝإال 

 ٝ كنثدٛج.

ًدضطجُز  ٓدز ثُذـد٢ ٝثال ٖٝٓ  ػظْ  ًذجح ثُؼالػ ٝ ٜٛٔج:  ٕ ٗؼِْ فنٓز ٝثٌُِْٔ ٝفن

ٓدَ  ُد٠ ثٌُلدن  ٝٗضؼج ٜدج إ ػ٤ِٚ  ٣جً ٖٓ ًجٕ  ٝٓج دثّ ه  دو٢ ك٢ دثةنر ثإلًالّ  ُْٝ ٣لنػ ٓ٘

ُدْ ٣ضدِن هللا ك٤دي دٔغدَ  ٕ  ٓدٖ  دشنع هللا ٓغ ٖٓ ػجِٓ٘ج دٚ  ٝٓغ ٖٓ ُْ ٣ؼجِٓ٘ج  كٔج ػجهذدش 

 صضو٢ هللا ك٤ٚ.
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ٖ ٝثُقذم ٝثؽخ ك٢ ص٘جٍٝ  فٞثٍ ثُٔلجُل٤ٖ ٖٓ ثُٞهٞع ك٢ ثُـ٤ذز دجًْ ثُ٘ص٤قز  ٝٓ

٘دجكي  ٓدٖ خ ٣ؼدز ثُشد٤طجٕ دجُض صِٔي ثُؼغنثس ٝثُلنؿ دجٌُوطجس صقش نؼجم د٤جٕ ثُقدن  ٝ

 ػ٠ِ ثُٔ٘جهٍ ٝثُن٣جًجس ثُ ٣ٞ٤ٗز صقش نؼجم ثُقنن ػ٠ِ إٓجٓز ثُٔضو٤ٖ.

ٓدز  ِد٠ إٓج ٝٝهللا إٕ ثُ٘ص٤قز ٝثؽذز  ًٝشق ثُذجغَ ٝد٤جٕ ثُقن ٝثؽدخ  ٝثُقدنن ػ

جُعنٝمر ػٖ غن٣ن ثُن٣جًز ػ٤ِْٜ  كٌْ ثُٔضو٤ٖ ٖٓ للجس ػذجد ثُنفٖٔ  ٝإٕ ُْ صٌٕٞ د

ٔدٞم٣ٖ ثُلدج٤ِٖٓ   ٓدنر ثُٔـ ٛدٞ كد٢ ه ٓدجّ ُِٔضود٤ٖ ٝ ْٞ »ٖٓ إ َُد ثِح  َٞ د ْكُٞعُ دِدجألَدْ َٓ ُمحَّ  َْندؼََظ 

 ُٙ ِ ألَدَنَّ َْ َػ٠َِ ثَّللَّ ٌَ « َهْ
()ٔ

  ٌُٖٝ ثُٔشٌِز ثُقو٤و٤ز ك٢ ث٤ُ٘ز ٝثإلخالن ٝثُوٛ  ثُقو٤و٢ ك٢ 

 ثُ ٤ٗج ٝصنى ثُذـ٢ ٝثالًضؼالء.

 ثُؾَٜ ٝٗور ثُؼِْ ٝظٜٞم ثُذ ع ٝثخضالف ثُٔ٘جٛؼ: -ٕ

ّ: ثٗضشجم ثُؾَٜ ٝٗور ثُؼِْ  ًٔج هجٍ ثُ٘ذ٢  ل٠ِ -ٖٝٓ  ػظْ  ًذجح ثُلالف ثُٔذٓٞ

ْ ًِد َْ : »-هللا ػ٤ِدٚ ٝ ِْدد ْٖ ٣َوْدذُِط ثُِْؼ د ٌِ َُ َٝ َٖ ثُِْؼذَدجِد   د ِٓ َْ ثْٗضَِوثًػدج  ٣َْ٘ضَِوػُدُٚ  ِْد َ الَ ٣َوْدذُِط ثُِْؼ َّٕ ثَّللَّ إِ

ُْ  دِوَذِْط  ث دِـ٤َِْن ِػِْ ْٞ َّٜجالً كٌَُتُِِٞث  كَاَكْضَ ًًج ُؽ ج  ثصََّلذَ ثَُّ٘جُى ُمءُٝ ًٔ ُِ ْْ ٣ُذِْن َػج جِء  َفض٠َّ إِمَث َُ َٔ   ثُْؼَُِ

َٝ ََظُِّٞث «كََعُِّٞث 
)(
. 

ٔدجء  كذد  س  ٔدٞس ثُؼِ ِدْ د ٌدذخ ٗودر ثُؼ ُٝو  ًجٕ  ٍٝ ننى ٝهغ ػ٠ِ ظٜن ثألمض د

ٔدج-ػٖ ثدٖ ػذجى  ثُذ ع ك٢ ثُظٜٞم  ًٔج ك٢ ثُذلجم١ ُدٚ  -مظ٢ هللا ػٜ٘ :  -صؼدج٠ُ-كد٢ هٞ

 ًدنث ٌْ َٗ َٝ ٣َؼُدَٞم  َٝ ـُدَٞط  ال ٣َ َٝ ثػجً  َٞ ًُد ال  َٝ دّثً  َٝ  َّٕ ال صَدذَُم َٝ  ْْ ضٌَُ َٜ ُِ َّٕ آ هَجُُٞث ال صَذَُم َٝ :ٗدٞؿ[ٕٖ]  

 ُٕ د٤َْطج َفد٠ ثُشَّ ْٝ ٌُدٞث  َ َِ َٛ دج  َّٔ ُٗددٞؿُ  كََِ  ِّ ْٞ ْٖ هَد د ِٓ  َٖ ِق٤ ُِ ٍُ َلدج جءُ ِمَؽدج َٔ د ًْ َ " :ٍ ِٕ  هدج َ  ْْ ِٜ ِٓ ْٞ َُد٠ هَدد إِ

ْْ صُؼْذَ ْ  ْْ كَلَؼَُِٞث كََِ ِٜ جةِ َٔ ًْ َ َٛج دِا ٞ ُّٔ ًَ َٝ َٕ  ََْٗصجدًج   ٌُٞ ِِ ًَجُٗٞث ٣َْؾ ُْ ثَُّض٠ِ  ِٜ ٌِ ُِ َؾج َٓ َفض٠َّ ثِْٗصذُٞث إ٠َُِ 

                                                 

(
1
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٢ ثُِْؼُِْْ ػُذِ َْس" ٌِ ُٗ َٝ َََِٛي  َُُٝتَِي  إِمَث 
()ٔ

 ... كاٗش صنٟ ٤ًق ًجٕ ٗور ثُؼِْ ًذذجً ُظٜٞم ثُذ ع

ٜدنس ثُذد ع ثٌُلن٣دز  ٔدجء  ظ ٔدٞس صال٤ٓدذ ثُؼِ ثُؼ٤ِٔز  ٝالً ال ثالػضوجد٣ز  عْ ُٔج هثد ثُ٘ور د

 .-ٝثُؼ٤جم دج،-ثالػضوجد٣ز ٝظٜن ثُشنى 

٘دجكو٤ٖ  هدجٍ  َٖ : -صؼدج٠ُ-ٝه  ؽؼَ هللا ثُؾَٜ للز ثٌُلجم ٝثُٔ ٤ ًِ ْشدِن ُٔ َٖ ثُْ د ِٓ ْٕ  ََفد    إِ َٝ

َغ  َٔ ٌْ ُٙ َفض٠َّ ٣َ ضََؾجَمَى كَاَِؽْن ًْ َٕ ث ٞ ُٔ ّ  ال ٣َؼَِْ ْٞ ْْ هَ َي دِاََُّٜٗ ُِ َُ٘ٚ مَ َٓ ْ ا َٓ ـُْٚ  ِِ َّْ  َدْ ُ ِ ع َّ ثَّللَّ   [ٙ]ثُضٞدز: ًَال

 ٍ َٕ : -صؼج٠ُ-ٝهج َٖ ال ٣َلْوَُٜٞ َ٘جكِِو٤ ُٔ َّٖ ثُْ ٌِ َُ َٝ :ٕٞصؼج٠ُ-  ٝهجٍ [1]ثُٔ٘جكو- : َٖ َ٘جكِِو٤ ُٔ َّٖ ثُْ ٌِ َُ َٝ

 َٕ ٞ ُٔ  .[1]ثُٔ٘جكوٕٞ: ال ٣َؼَِْ

ِٖ : »-ملسو هيلع هللا ىلص-ٝهجٍ ثُ٘ذد٢  ٣ ُد ِّ دُٚ كِد٠ ث ْٜ ِٚ َخ٤ْدًنث ٣ُلَوِّ ُ دِد ْٖ ٣ُدِنِد ثَّللَّ د َٓ»
()ٕ

ُد ٣ٖ  ِدز ثُلودٚ كد٢ ث   كو

 صؤد١ إ٠ُ ظٜٞم ثُذ ع ٝثُ٘لجم  ًٝل٠ دذُي ًذذجً ك٢ ظ٤جع ثألٓز ٝصٔوهٜج.

كو  ًجٕ ُٝ٘٘ظن ك٢ ثُضجم٣خ ُ٘نٟ ٤ًق ًجٕ ظٜٞم ثُذ ع ٝثُ٘لجم ًذذجً ُضٌِػ ثألػ ثء  

ًوٞغ د٤ش ثُٔو ى ك٢ ٣  ثُص٤ِذ٤٤ٖ دؼ  ظٜٞم دُٝز ثُذجغ٤٘ز ثٌُٔٔجر دجُلجغ٤ٔز ٝصٌِطٜج 

ُدْ صنؽدغ  ٓدٖ ثُشدجّ  ٝ ػ٠ِ ًغ٤ن ٖٓ دالد ث٤ٌُِٖٔٔ ك٢ ٓصن ٝ كن٣و٤دج  ٝثُقؾدجه ٝ ؽدوثء 

ٍ ٛذٙ ثُ ُٝز ثٌُجكنر ثُٔ٘جكوز ػ٠ِ ٣  لالؿ ثُ ٣ٖ ٓذؼٞعجً ٖٓ  ثُو ى ٤ٌُِِٖٔٔ إال دؼ  هٝث

ٔددج هللا -ُدد ٣ٖ ٗددٞم ث ُددز -صؼددج٠ُ-مفٜٔ ٗددش ثٗضشددجم ددد ع ثُصددٞك٤ز كدد٢ ثُ ٝ ٗددنٟ ٤ًددق ًج ٝ  

ثُؼغٔج٤ٗز فض٠ فجمدش دػٞر ثُضٞف٤  ثُض٢ هجدٛج ثُش٤خ دمحم دٖ ػذ  ثُٞٛجح ًذذجً ك٢ صٌِػ 

ٞ ثٌُٔز  ٛ َ ٝ ثُص٤ِذ٢ ثألٝمد٢ ثُقجه  ثُٔضندر ػ٠ِ  ًغن ثُذالد ثإلًال٤ٓز  ًٝجٕ ثُؾٜ ثُؼ 

 ٖ ك٢ مُي ثُٞهش.ثُـجُذز ػ٠ِ ث٤ٌُِٔٔ
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ِد٠  -ملسو هيلع هللا ىلص-ُٝو  فذم ثُنًٍٞ  ٌد٘ز ػ ٓدن دجُ ٓدز  ٝ  ًدذجح صلدنم ثأل ٖٓ ثُذ ع ًٌذخ ٖٓ  

 :ٍ ٖ ٣َؼْش ٌْٓ٘ ك٤ٌنٟ ثخضالكجً ًغ٤نثً  كؼ٤ٌِْ دٌ٘ض٢ »غن٣وز ثُلِلجء ثُنثن ٣ٖ  كوج ٓ ٚ ٝإٗ

ٜدج دجُ٘ٞثؽدذ  ٝإ٣دج ٓدٖ دؼدد ١  َػعدٞث ػ٤ِ ٜد ٤٣ٖ  ًد٘ز ثُلِلدجء ثُنثند ٣ٖ ثُٔ ًْ ٝٓقدد عجس ٝ

«ثألٓٞم  كئٕ ًَ د ػز ظالُز
()ٔ

. 

 :ٍ ٓدَ ٤ًدق هدج ٜدج دجُ٘ٞثؽدذ» صا ٛدَ «َػعدٞث ػ٤ِ ًدٞف صُقدجَمح ٣ٝقدجٍٝ   ٌد٘ز    كدئٕ ثُ

ٜددج   ٌددي د ٛددذٙ ثُلنهددز ندد ر ثُضٔ ٜددج  ٝثُٞثؽددخ كدد٢ ػددالػ  ٌدد٤ٌٖ د ٓددٖ ثُٔضٔ ٜددج  ثُذدد ع ٗوػ

ٜدج  ٓدٖ ثُذد ع  ألٗ ٌد٘ز  ٝثُقدذم  ٌدي دجُ ٛدذٙ ثُلنهدز ند ر ثُضٔ ظدالالس ٝثُٞثؽخ ك٢ ػدالػ 

ٜدز ثالخدضالف  -ٝثُؼ٤جم دج،-صؤد١ إ٠ُ ثُ٘جم    ٝٛذٙ ٢ٛ ثُوجػ ر ثُ٘ذ٣ٞز ثُذٛذ٤دز كد٢ ٓٞثؽ

 .-مظٞثٕ هللا ػ٤ِْٜ-٢ٛٝ ػو٤ ر  َٛ ثٌُ٘ز ك٢ ثُضٌٔي دجٌُ٘ز ػ٠ِ غن٣وز ثٌُِق 

ُدز  ٛدَ ثُذ ػدز  ٝٓقجٝ ٌد٘ز ٝ  ٤ُٝي ثُؼالػ ًٔج ٣ضْٞٛ ثُذؼط ٛٞ ثُضًٞػ د٤ٖ  َٛ ثُ

ًدَ كن٣دن ػدٖ ث٥خدن  ٓغدَ  ثُضٞك٤ن د٤ٖ ثألهٞثٍ ًدٌٞس  ٘دز   ٝ  ٔدذثٛخ ثُٔضذج٣ ثُٔض٘جهعز ثُ

٘دٚ  ٜدْ خدالف ٤ًجًد٢ ٓعد٠ هٓ ُدوػْ ددإ خالك ٌد٘ز ٝثُشد٤ؼز  ٝث ٓقجٝالس ثُضون٣خ دد٤ٖ ثُ

 ٝٓوضع٤جصٚ ٝثٌٌُٞس ػ٘ٚ  ٠ُٝ.

ٝه  ٣ظٖ ثُذؼط  ٕ ٛذث ٓوصٞد ثٌُِق ك٢ هُْٜٞ دجإلٌٓجى ػٔج نؾن د٤ٖ ثُصدقجدز 

٘دز ٖٓ خالف  ٝٛذث دجغَ دال ن ٛدٞ ػدٖ ٝهدجةغ ثُلض ق  ٌِد ٘د  ثُ ي  كئٕ ثإلٌٓجى ثُٔوصٞد ػ

ٝصلجل٤ِٜج دؼ  ٓوضَ ػغٔجٕ  ٤ُٝي ػٖ ثإلهنثم دلالكز  د٢ دٌن عْ ػٔن عْ ػغٔجٕ عْ ػ٢ِ 

ْ  ؽٔؼ٤ٖ- ّ ًذُي ثإلهنثم دلعَ  د٢ دٌن ٝػٔن ػ٠ِ ػ٢ِ -مظ٢ هللا ػٜ٘ مظ٢ هللا -  ٣ِٝو

ٌدداُض٤ٖ ٓذضد ع دجصلد-ػدْٜ٘ ٓدٖ ثُٔ ٌددجةَ   ٝثُٔلدجُق كدد٢  ١  ٌد٘ز  كعددالً ػدٖ ثُٔ ٛددَ ثُ جم  

ثألخنٟ ثُض٢ ٣ذ ع ك٤ٚ ثُنثكعز  كعالً ػٖ ثٌُٔجةَ ثٌُلن٣ز ثُض٢ ٣وٍٞ دٜج ؿالصْٜ  ك٤ٌدق 
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ٌدٕٞ ك٤دٚ  ٣ضصٞم ثُضوجمح د٤ْٜ٘ ٝد٤ٖ  َٛ ثٌُ٘ز؟! َٝٛ كؼَ مُي  ف  ٖٓ  َٛ ثُؼِْ فض٠ ٣

 ثألًٞر؟

ًٞء ٓؼجِٓضْٜ ألَٛ ٝثُضجم٣خ ٣غذش دثةٔجً ٓٞهق ثُنثكعز ك٢ لق  ػ ثء ث٤ٌُِٖٔٔ ٝ

ِدد٠  ٤ٖٔ ػ ٌِد ٔدذثدـ ثُٔ ٓدٞهلْٜ كدد٢ صا٤٣د  ثُضضدجم ٝكددنفْٜ د ٓدج  ِدد٤ْٜ  ٝ ٜدنٝث ػ ٌد٘ز إمث ظ ثُ

  ٣ ٣ْٜ إال ٓغجٍ  ػ٠ِ مُي.

ًدد٢  ٝفدد٤ٖ  ٓددغ ثُنثكعدز ٓؾددند خددالف ٤ًج ٘ددج  ٌددٕٞ ثخضالك ٝال ٣صدـ  ٝال ٣ؾددٞه  ٕ ٣

ٔددج صلؼددَ دؼددط ثالص ٌددٖ  ٕ ٣ددوٍٝ ثُلددالف ً ِددق ثُٔٞثهددق  ٝ صضلددن ثُٔصددجُـ ٣ٔ ٛددجس صلض ؾج

٢ ثػضودجد١  ٝال ددد   ٕ  ٛدٞ ثخدضالف  لِد ٓدغ ثُغدٞمر ثإل٣نث٤ٗددز  ددَ  ِدش  ٔدج كؼ ًدال٤ٓز  ًٝ ثإل

 ٣ؼجِٓٞث ٓؼجِٓز  َٛ ثُذ ع.

ًٝذُي ال ٣ُضصٞم ٗص٤قضْٜ ُِقنًز ثإلًال٤ٓز  ٝثُذقظ ػ٠ِ صا٤٣ ْٛ ٌٝٓجٗ صْٜ  ًٔج 

ٍ ثُذؼط مُي  كئٕ  ٍ  ٝ ٣قجٝ ٛٞ دٝم ثُٔلجدع ثُلذ٤ظ ثُذ١  -ٝال ٣وثٍ-دٝمْٛ ًجٕ ه  فجٝ

ٕ  ػِٖ ثُشؼجمثس ثإلًال٤ٓز ثُؼجٓز  ٝٓج ٓٞهق ثُنٝثكط ٖٓ  ٣ن٣  ٗشن د ػضٚ ٝظالُٚ  ٝإ

 إمًجء ٗجم ثُلالكجس ك٢ ثُؾٜجد ثألكـج٢ٗ ٝثُضقجُق ٓغ ثُش٤ٞػ٤٤ٖ دذؼ٤  ػ٘ج.

ثُذٛذ٤دز ثُ٘ذ٣ٞدز كد٢  ًٝذُي ثُضًٞػ د٤ٖ ثٌُِل٤ز ٝثُصٞك٤ز كئٗٚ  ٣عجً ٓلجُق ُِوجػ ر

ثُضقذ٣ن ٖٓ ثُذ ع ٝثُضٌٔي دجٌُ٘ز ػ٠ِ غن٣وز ثُلِلجء ثُنثن ٣ٖ  ٤ُٝي ثُلالف د٤ٖ  َٛ 

ٜدج  ددَ كد٢ هعدج٣ج صٞف٤د  ثُندٞد٤دز  ٌد٤نر ٣ُؼدذَم ك٤ ٓدٞم ٣ ٛدٞ كد٢ ٓؾدند   ثٌُ٘ز ٝثُصدٞك٤ز 

صذدجع  ٝثإل٤ُٜز  ٝثُوعجء ٝثُو م  ٝٓؼج٢ٗ ٝال٣ز هللا ٝثُؼالهز دد٤ٖ ثُقو٤ودز ٝثُشدن٣ؼز  ٝثال

ٓددٖ  ٔدضْٜ  ٛدج  ة ٓدٜ٘ؼ ثُضو٤ًدز  ٝٓنثصدخ ثأل٤ُٝددجء  كعدالً ػدٖ ػوجةد ْٛ ثٌُلن٣ددز ثُضد٢ ٣ضذ٘ج ٝ

 ثُقٍِٞ ٝثالصقجد ٝثإلدجف٤ز ٝثُؾذن ٝثُل٘جء ٝؿ٤ن مُي.
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ٜدْ ٣ضداعنٕٝ دداةٔضْٜ ٝإٕ  ٜدج  إال  ٗ ٓدٖ  ِٛ ٔد٤ؼْٜ دداْٜٗ  ِد٠ ؽ ٝإٕ ً٘ج ال ٗؼْٔ ثُقٌْ ػ

 ٗلٞث ػْٜ٘ فو٤وز ٓذٛذْٜ.

ٖ  ًذجح ثالكضنثم د٤ٖ ث٤ٌُِٖٔٔ ٛٞ ثالٗضصجم ٌُِ٘ز   كجُؼالػ ثُٞثؽخ ك٢ ٛذث ثٌُذخ ٓ

ٝٓقجمدز ثُذ ػز ٝهٔؼٜج؛ كجالؽضٔجع ثُٔآٞم دٚ ٤ُي ٓؾند ثالؽضٔجع ُٝٞ ػ٠ِ  ١ ٜٓ٘ؼ  

 .-مظٞثٕ هللا ػ٤ِْٜ-دَ ػ٠ِ ٜٓ٘ؼ ٝثف  ٝغن٣ن ٝثف   ٛٞ غن٣ن  َٛ ثٌُ٘ز ٝثٌُِق 

ٌدد٘ ِددْ دجٌُضددجح ٝثُ ُددي إال د٘شددن ثُؼ ُددٖ ٣ضقوددن م ز  ٝثُؼوجةدد  ٝثُؼذددجدثس  ٝثُٔؼددجٓالس ٝ

ِدّٞ ثُضد٢ ٛد٢ كدنض  ٝثألخالم  دجُضل٤ٌن ثٌُِل٢ ثٌُٖ  ٝدجُق ٣ظ ثُصدق٤ـ ثُغجددش كد٢ ثُؼ

ًدٔز  ِدْ  ٌدٕٞ هعد٤ز ثُؼ ٛدج  ٝثُضد٢ ٛد٢ كدنض ًلج٣دز فضد٠ ص ًدالّ ٝؿ٤ن ػ٤ٖ  ًجإل٣ٔجٕ ٝثإل

  ًج٤ًز ٌَُ ثُٔ٘ضٌذ٤ٖ إ٠ُ ثُصقٞر.

  دَ ٌَُ ٌِْٓ ٌِٝٓٔز ًٔج هجٍ مًٍٞ ٝغِخ ثُؼِْ للز ظنٝم٣ز ٌَُ ثُ ػجر إ٠ُ هللا

ُْ : »-ملسو هيلع هللا ىلص-هللا  ِِ ٌْ ُٓ  َِّ ِْ كَِن٣َعز  َػ٠َِ ًُ «َغَُِخ ثُِْؼِْ
()ٔ

 . 

ٌدٔغ  ِدْ هد  ٣عدن دوعد٤ز ثُ ِدخ ثُؼ ٝه  صظٖ دؼط ثالصؾجٛجس ثإلًال٤ٓز  ٕ ثالٛضٔجّ دط

ٕ ثأل٣ٌن ػ٤ِ ٚ ك٢ ه٤جدر  صذجػٚ  ٕ ٝثُطجػز ثُٔطِٞدز ُضقون ثُضؼجٕٝ ػ٠ِ ثُذن ٝثُضوٟٞ  ٝ 

ٌداُز  ٘دج؟ ك٤ؾؼدَ ٓ ٔدجمث صنً ٘دج؟ ُٝ ٔدجمث كؼِ ُد ٤َُ  ُٝ ٌداٍ ػدٖ ث ٘دجهش ٣ٝ ٓدٖ ٣ ال ٣ٌٕٞ ْٜٓ٘ 

ْ ٝثُؼِْ  ٝٛذث ٖٓ  خطن ثُظٖ ٝ ًٞ  ثُظٖ؛ كئٕ  ٙ ػ٠ِ ثُلٜ ثُؼجغلز ٓو ٓز ك٢ ثُضند٤ز ػ٘ 

ز ٝال ثُصقٞر ثإلًال٤ٓز ٤ٌُش دقجؽز إ٠ُ ؽِٜز ٣وٞدْٛ هجدصْٜ ًوطؼجٕ ثُٔجن٤ز ددال دمث٣د

ٖ  ًذجح ٗٞمٛج ٝللجةٜج  ٖٝٓ ٓٞؽذجس ثُٞهج٣ز  ّ ثُصقٞر ثإلًال٤ٓز ٓ َ ٛذث ٣قن ٓؼنكز  د

 ٖٓ ثالٗقنثف ٣ٝلنؽ ثُ ػٞر ثإلًال٤ٓز ٖٓ ٓعٜٔٞٗج ٓغ دوجء ثًٜٔج ٝنٌِٜج.
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ِدْ  ٓدٖ غدالح ثُؼ ُد ٟ ًغ٤دن  ٝٛذث ٖٓ  خطن ثألٓٞم ػ٤ِ٘ج ؽ٤ٔؼجً  ٝإٕ ًجٕ دجُلؼَ ػ٤دخ 

َ ك٢: ػ ّ ثالٓضغجٍ  ًٝغ نر ثالػضنثض  ٝظؼق ثُضؼجٕٝ ػ٠ِ ثُذن ٝثُضوٟٞ  كال ٣صـ ٣ضٔغ

َ الد  ٖٓ إمًجء مٝؿ ثُؼَٔ ثإلًال٢ٓ ثُشجَٓ ك٢ ٗلٞى غالح  ْ ػ٠ِ ثُؼِْ كوػ  د  ٕ ٗقغٜ

ثُؼِْ  ٝد٤جٕ ٌٓؤ٤ُٝضْٜ ػٖ  ٓضْٜ  ٝ ٕ ػجغلضْٜ ٗقٞ هعج٣ج ث٤ٌُِٖٔٔ ٢ٛ كد٢ ثُقو٤ودز 

ُدد ػٞر ث ٜددْ كدد٢ ث ًددالْٜٓ. ٝ ٕ ػِٔ ٔددجْٜٗ ٝإ ٓددٖ إ٣ ٓددز ؽددوء  ُدد٠ إهج ٜدد ف إ ٔددز ثُضدد٢ ص ُٔ٘ظ

ِد٤ْٜ ال  ثُلنٝض ثُعجةؼز ك٢ ثألٓز ثإلًال٤ٓز ٛٞ ػالٓز ثٗضلجػْٜ دجُؼِْ  ٝإال ًجٕ فؾز ػ

ًدال٢ٓ  ٔدَ ثإل ٓدْٜ٘ ٝ ٓغدَ كد٢ ه٤دجدر ثُؼ ِدْ  ُْٜ  ٝ ٕ ثُضوثْٜٓ ثٌُٔغ ٝثُطجػز ُٖٔ ٛٞ  ػ

ًدز ُضقو٤ن ثُٞثؽذجس ٛٞ ػالٓز ػ٠ِ ثٗضلجء ثٌُذن ثُٔذّٓٞ  ٝثُقٌ   ٝثُن٣جء   ٝفدخ ثُن٣ج

 ٖٓ هِٞدْٜ.

كذٜذث صؼجُؼ ثُٔشٌِز ٤ُٝي دجإلدوجء ػ٠ِ ثُؾَٜ ٝثُضقذ٣ن ٖٓ غالح ثُؼِْ  ٝ ثٌُلن٣ز 

ٗدج  ٍ: " لقجح ثٌُضخ ثُصلنثء"   ٝ ٖٓ ٣وٍٞ ُٖٔ ٣قلع ثُذلجم١: "هد دْٜ  ٓغَ ٖٓ ٣وٞ

ٓدٖ نداٗٚ  كدال  ٜدٕٞ  ِدْ ٝص ِدخ ثُؼ ٛدذٙ ثُؼذدجمثس ثُضد٢ صقودن غ ٖٓ ثُذلجم١ ٌٗلز". ٝٗقدٞ 

ًدضٔ ٔددٜ٘ؾْٜ  ث ُددٞثػ٤ٖ ُ ِدْ ث ٓددٖ غددالح ثُؼ ُدد ػٞص٘ج ٗو٤دز لددجك٤ز دٕٝ صلددن٣ؼ ثألؽ٤دجٍ  نثم 

 .-ٝهللا ثٌُٔضؼجٕ-ثُؼج٤ِٖٓ دٚ  ثُ ثػ٤ٖ إ٤ُٚ 

 ظٜٞم مؤٝى ثُعالٍ ثُ ػجر ػ٠ِ  دٞثح ؽْٜ٘: -ٖ

ًدٍٞ ٖٝٓ  ػظْ  ًذجح ثُلالف ؿ٤ن ثٌُجةؾ  ٓدج  خذدن ددٚ ثُن ٠ هللا -د٤ٖ ث٤ٌُِٖٔٔ  لِد

ٍَ هللا  إَِّٗج ًَُّ٘ج ك٠ِ  -ػ٤ِٚ ًِْٝ ٍ: ٣َج َمًُٞ ك٢ ف ٣ظ فذ٣لز ف٤ٖ ًاُٚ ػٖ ثُل٤ن ٝثُشن  كوج

ْْ . هُِْشُ  ٍَ: َٗؼَ ؟ هَج ْٖ َنّنُ ِٓ ذَث ثَُْل٤ِْن  َٛ َْ دَؼْ َ  َٜ ذَث ثَُْل٤ِْن  كَ َٜ ُ دِ َنّنُ  كََؾجَءَٗج ثَّللَّ َٝ ٤َُّز  ِِ ِٛ َ   َؽج َْ دَؼْ َٛ َٝ

د ٢ِ٣ْ َٛ َٕ دِـ٤َْدِن  د ُٝ ْٜ َ٣  ّ ْٞ ٍَ: هَد ج دََخُُ٘ٚ؟ هَدج َٓ َٝ ٖ  . هُُِْش  ِٚ دََخ ك٤ِ َٝ   ْْ ٍَ:  َٗؼَ ْٖ َخ٤ُْن؟ هَج ِٓ ّنِ  َُِي ثُشَّ  مَ

 َٞ ْْ دَُػجر  إ٠َُِ  َدْ ٍَ: َٗؼَ ؟ هَج ْٖ َنّنُ ِٓ َي ثَُْل٤ِْن  ُِ َْ دَؼْ َ مَ َٜ ُن. هُُِْش كَ ٌِ صُْ٘ َٝ  ْْ ُْٜ٘ ِٓ ْٖ صَؼِْنُف  َٓ   َْ َّ٘ َٜ ثِح َؽ
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 َِّ ٌَ ٣َضَ َٝ ِْد َصَِ٘ج   ْٖ ِؽ د ِٓ  ْْ ُٛد  :ٍَ َ٘دج. كَوَدج َُ ْْ ِ ِلدلُْٜ ٍَ ثَّللَّ ًُدٞ ِْدُش ٣َدج َم دج. هُ َٜ َٜج هَذَكُُٞٙ ك٤ِ ْْ إ٤َُِْ َٕ  ََؽجدَُٜ دٞ ُٔ

َ٘ضَِ٘ج ٌِ «دِاَُْ
()ٔ

. 

ٍ ث١ُٝٞ٘  ٚ هللا-هج ٚ -مفٔ َّ٘ : » -ملسو هيلع هللا ىلص-: هُٞ َٜ ثِح َؽ َٞ َٜج هَذَكُُٞٙ دَُػجر  إ٠َُِ  َدْ ْْ إ٤َُِْ ْٖ  ََؽجدَُٜ َٓ   َْ

ج َٜ ًدجُلٞثمػ « ك٤ِ هجٍ ثُؼِٔجء: ٛؤالء ٖٓ ًجٕ ٖٓ ثألٓنثء ٣ ػٞ إ٠ُ د ػدز  ٝ ظدالٍ آخدن  

ٝثُونثٓطز ٝ لقجح ثُٔق٘ز
()ٕ

. 

ٔددٚ هللا-ٝهددجٍ ثدددٖ فؾددن  ِْدد َصَِ٘ج: » -مف ْٖ ِؽ دد ِٓ  ْْ ٌددجٗ٘ج « ُٛدد ٛددَ ُ ٓددٖ   ٘ددج  ٝ ٓددٖ هٞٓ  :١ 

ٍ ثُوجد٢ٌ: ٓؼ٘ ْ ك٢ ثُظجٛن ػ٠ِ ِٓض٘ج ٝك٢ ثُذجغٖ ٓلجُلٕٞ  ٝهجٍ  ٣عجً: ِٝٓض٘ج  ٝهج ٜٗ  ٙ ج

ٓدٖ  ٓدج ٝهدغ  ُد٠  ٝددجُل٤ن  ٓدٖ ثُلدضٖ ثألٝ ٝثُذ١ ٣ظٜن  ٕ ثُٔنثد دجُشن ثألٍٝ ٓج  ندجم إ٤ُدٚ 

ثالؽضٔجع 
()ٖ

ػ٠ِ ٓؼج٣ٝز  ٝدجُ خٖ ٓج ًجٕ ك٢ هٓجٜٗٔج ٖٓ دؼط ثألٓنثء ًو٣دجد ددجُؼنثم   

ٖ ثُلٞثمػ  ٝد ّ ك٢ غِخ ثُِٔي ٖٓ ٝخالف ٖٓ خجُق ػ٤ِجً ٓ ْ ٖٓ هج جُ ػجر ػ٠ِ  دٞثح ؽٜ٘

ثُلٞثمػ ٝؿ٤نْٛ.  ٛ 
()ٗ

. 

ٝال ني  ٕ  َٛ ثُذ ع ثُٔؼجلنر ثُٔ٘ضٌذ٤ٖ إ٠ُ ثإلًالّ ثُ ثػ٤ٖ إ٠ُ ثٌُلن ٝثُ٘لجم ٖٓ 

ُددد ٣ٔونثغ٤٤ٖ  ٔددج٤٤ٖٗ  ٝ لددقجح ثُوددٞث٤ٖٗ ثُٞظددؼ٤ز  ٝث ٔددذثٛخ ثإلُقجد٣ددز ًجُؼِ  لددقجح ثُ

ُدٞغ٤٤ٖ٘ ثُود٤٤ٓٞ ٓدز ٝثالنضنث٤٤ًٖ  ٝث ٔدغ ٝإهج ٛد ّ ثُنثدطدز ثُ ٤٘٣دز ُِٔؾض ُدذ٣ٖ ٣ن٣د ٕٝ  ٖ ث

ًدجةن ثألفدوثح  ًدذث  ـدنح ٝصو٤ِد ٙ  ٝ ِدوّٝ ثصذدجع ثُ ثُنثدطز ثُٞغ٤٘ز د الً ٜٓ٘ج  ٖٝٓ ٣٘جد١ د

ُد٠ دػدجر -ًذقجٗٚ ٝصؼدج٠ُ-ثُوجةٔز ػ٠ِ خالف ٓذ   د٣ٖ هللا  ٝ ٓذجدا د٣ٖ هللا  . دجإلظدجكز إ

ٔدددز ثُضددد٢ صطدددَ كدد٢ عدددٞح ؽ ٣ددد   ٝ كددد ٜددج ثُوددد ٣ْ  ًجُنثكعدددز ٝثُلدددٞثمػ ثُذدد ع ثُو ٣ ٢ عٞد
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ٓدٖ ثُ٘ذد٢  ٓدج  ًغدنْٛ -ملسو هيلع هللا ىلص-ٝثُوذٞم٤٣ٖ  ال ني  ٕ ًَ ٛؤالء ٣٘طذن ػ٤ِْٜ ٛذث ثُٞلق  ٝ  

ٗدجً  ٜدج ثُ٘لدجم ثألًذدن  ٝ ف٤ج ك٢ هٓجٗ٘ج! ٝه  ه١ٞ ًِطجْٜٗ ٝصٌِٔٞث ددالدثً ٝ هطدجمثً ٗشدنٝث ك٤

ٓددد ثمثر  كعددالً ػدددٖ لددلجس ثُ٘ ٓدددألس ثٌُلددن ثُذدددٞثؿ دددال  ٌددٞم ٝثُؼصددد٤جٕ ثُضدد٢  لدددجم ٝثُل

ِددٞح  ٌددش ثُو ٘ددجى كدد٢ لددنثػجس ؽج٤ِٛددز كدد٢ ٓضددجدؼضْٜ   ِٛ ٌددذذْٜ  ٝصلددنم ثُ ثُٔؾضٔؼدجس د

 ٝثألد ثٕ ٝثُؼذجد ٝثُذالد.

ِد٠  ٔدغ ٝثإلهدنثم  ددٞال٣ضْٜ ػ ًدضْٜ ُِٔؾض ٛدؤالء ٝم٣ج ٝال ني  ٕ ثُوذٍٞ دضص ُّم  ٓغجٍ 

 ٖ٤ٔ ٌدِد ٌدد -ٝال٣ددز نددنػ٤ز-ثُٔ ٕٔٞ دجُ ٌدِد ُن ك٤ددٚ ثُٔ َٓ ُددْ دقددن ٣ُددْؤ ٔغ ٝثُطجػددز ٝثالػضددنثف 

 ثُضٞؽ٤ٚ ٝثألٓن ٝث٢ُٜ٘ ٖٓ  ػظْ ٓج ٣ؤد١ كنهز ث٤ٌُِٖٔٔ ٝٛالًْٜ ك٢ غجػز ٛؤالء.

ِد٠  ددٞثح  ُد ػجر ػ ٛدؤالء ث ٘دجء ثُصدقٞر  ٣دنٕٝ  ٓدٖ  د ُدذؼط  ٓدذٛخ ث ٜدذث  ًدق  ك ُٝأل

ٓدنثً ٝثهؼدجً ددجُوٞر ال  -كودػ-ؽْٜ٘ ٝالر  ٓن ننػ٤٤ٖ  ٤ٌُٝٞث    ٖ٤ٔ ٌِد ِد٠ ثُٔ هد  كنظدٞث ػ

ن. ٝال ني ك٢ ظنٝمر ثُضلنهز د٤ٖ ثألٓن ثُٞثهغ ٝثألٓن ثُشنػ٢ ثُذ١ ٛٞ ثُقن دٕٝ دجُق

 ٓج ًٞثٙ.

َ ثُؼِْ ك٢  ٕ ثُٞال٣ز ه   ٛ  ّ ّ: ًال ٖ  ًذجح ثُشذٜز ثُض٢ دخِش ثُذؼط ك٢ ٛذث ثُٔوج ٓٝ

 صغذش دجالًض٤الء ٝثُضـِخ  ُٝٞ ُْ ٣ٌٖ ٌٓضٞك٤جً ننٝغ ثإلٓجٓز.

ٓدجّ ٝثُقو٤وز  ٕ ًالّ ثُؼِٔجء ك٢ مُي إ ٓدز  هدجٍ ثإل ٗٔج ٛٞ ثًض٤الء ٖٓ ٛٞ لجُـ ُإلٓج

ثُؾ٢٘٣ٞ: "كئٕ خال ثُوٓجٕ ػٖ مُي ٝثًض٠ُٞ ًجُف مٝ ثًضوالٍ دجألنـجٍ ُِذّحِ ػدٖ د٤عدز 

ٓدٞم  ُدٚ ثأل دَُ  ًَ ُدذ١ صُٞ ٌدن ث ثإلًالّ ٝفٞهصٚ  كٜذث ُٚ فٌْ ثألٓن دجُٔؼنٝف ثُ٘ج٢ٛ ػدٖ ثُٔ٘

ٓددٞ ُددٞث ثأل ٔددج صٞ ٜددْ إٗ ٔددز؛ ألٗ ٗددش ٓ٘ٞغددز دجألة ٌددجّ ثُضدد٢ ًج ٓددز  ف ُدد٠ إهج ٗددٞث ممثةددغ إ م ٤ٌُٞ

ثُشنثةغ"
()ٔ

٠ -  ٝثألدُز ثُض٢ ثًض ُٞث دٜج ص ٍ ػ٠ِ مُي  كئٕ ٖٓ  دُز مُي هٍٞ ثُ٘ذد٢  لِد
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ْ ًددِد َُدددُٚ : »-هللا ػ٤ِدددٚ ٝ ؼُٞث  َٔ ددد ًْ ِ كَج ضَدددجِح ثَّللَّ ٌِ ْْ دِ ْْ َػذْددد   َفذَِشددد٠  ٣َوُدددٞدًُُ َِددد٤ٌُْ ََ َػ ِٔ دددضُؼْ ًْ ِٞ ث َُددد

«َٝ َِغ٤ؼُدٞث
()ٔ

َؾدد»  ٝكدد٢ مٝث٣دز  ٓددٖ نددنٝغ « ََّع ثألَْغددَنثفِ ُٓ ٌدخ  ِدّٞ  ٕ ثُقن٣ددز ٝثُ٘   ٝٓؼ

ِدخ  ٔدز  ٝ  ٕ ٣ضـ ٖ: إٓج  ٕ ٤ُٞ٣ٚ دؼدط ثألة ثإلٓجٓز  ٝه  فَٔ ثُؼِٔجء ثُق ٣ظ ػ٠ِ لٞمص٤

ػ٠ِ ثُذالد دشدًٞضٚ ٝ صذجػدٚ
()ٕ

٘دجى دٌضدجح هللا   ٗدٚ ال دد   ٕ ٣ودٞد ثُ . ٝثُقد ٣ظ ظدجٛن كد٢  

 كجُـنض إهجٓز ثُ ٣ٖ ٤ًٝجًز ثُ ٤ٗج دجُ ٣ٖ.

َ ثإل٣ٔجٕ ػ٠ِ  هص٠ ٓج ٣ُلَنض ك٤ٚ ٝ ٍ ثإلٓجّ ثُؾ٢٘٣ٞ: "ٝثُـَنُض ثًضصالؿُ  ٛ ًٔج هج

ِدٚ  ُد ٣ٖ ٝ ٛ ِد٠ ث ٗدش فنددجً ػ ُدٞ ًج ثإلٌٓجٕ". ٤ُٝي ثُٔوصٞد ٝؽٞد لٞمر ثُٞال٣ز فض٠ ٝ

ٝٝال٣ز ثٌُلجم  ٝٗصقجً ُْٜ ًٝؼ٤جً ُٔصِقضْٜ ػ٠ِ فٌجح ث٤ٌُِٖٔٔ ٝدالدْٛ  كئمث  ظدل٘ج 

ُدٞث  ٓدج صٞ ٜدْ  ُد٠ ثُو٤دجّ إ٠ُ مُي  ٗ ٌدْٜ إ ٌدذٞث  ٗل ُد ٣ٖ  ٝال ٗ ًدْ ث ًدز ثُٞال٣دز  لدالً دج ثُن٣ج

ِدْ  ًدجص٤نْٛ ٝهدٞث٤ْٜٗ٘ ثُٞظدؼ٤ز  ثُضد٢ ٣ؼ ٓدز د دٞثؽذجصٚ  دَ ْٛ ٣ؤٌٕٞ لنثفز ػ٠ِ إهج

 ثٌُجكز ٓلجُلضٜج ُِشن٣ؼز ثُٔلجُلز ثٌُلن٣ز  دَ ال ٣ض٠ُٞ  ف ْٛ ٓ٘صذٚ إال دٔغَ ٛذث ثُوٌْ.

ٓدز  ُدٚ ثأل ُدذ١ ػو صدٚ  ٜدج؟ ٝ ٣دٖ ثُٔوصدٞد كا٣ٖ ثُؼود  ث ٛدَ ثُقدَ ٝثُؼود  ٓ٘ ِدز كد٢   ٓٔغ

ِدٚ صصدق٤ـ  ثُشنػ٢ ُإلٓجٓز نٌالً  ٝ ٓٞظٞػجً  مًٔجً  ٝ فو٤وز ٝثهؼز فض٠ ٣ٌٖٔ ٖٓ  ؽ

ّ إٛ ثمٛج ُٝٞ د ٕٝ ػو  ٝال٣ز ٖٓ  ثُٞال٣ز ننػجً ُِو٤جّ دجُٔصجُـ ٝثُٔوجل  ثُشنػ٤ز ٝػ 

ٛدذث ٝال مثى ٣ ٗددٚ ال  ِدد٢   ٓددٖ ثُٞثظدـ ثُؾ ٛدَ ثُقددَ ٝثُؼود ؟  ٌددٖ  ٕ ٣ُد ّػ٠ ٝؽددٞدٙ داهددَ   ٔ

 ثُ مؽجس.

ِد٠ صٌل٤دن  ػ٤دجْٜٗ  -ٗؼ٢٘ ػ ّ ثػضذجمْٛ ٝالر ندنػ٤٤ٖ-ٝٛذٙ ثٌُٔاُز  ٌدش ٓذ٤٘دز ػ ٤ُ

ّ ننغ آخن ٖٓ ننٝغ ثُٞال٣ز صذطَ دلو ٙ ًٞال٣ز ننػ٤ز ثدض ثًء  ّ صٌل٤نْٛ  كجإلًال ٖٓ ػ 

ٓدٖ ػد ّ ثُضٌل٤دن ِدوّ  ٌدٖ ال ٣ -دجألػ٤دجٕ   ٝ ػ٘  غنٝء ثٌُلن ًٔج ٛٞ ٓذ٤ٖ ك٢ ٓٞظؼٚ  ُٝ
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ُٓ َّػ٠  ٙ ٝ إًنث   َ ٝ صا٣ٝ   َ ـ ثُٞال٣ز ننػجً  ألٕ ثُؼو  ُْ ٣ضْ ػ٤ِٜج  ٝال  -ُؼذم دؾٜ  ٕ صصق

 ثُٔوجل  ثُشنػ٤ز ٝؽ س فض٠ ٣ٌٖٔ ثػضذجمٛج لق٤قز دجُضـِخ.

 ٓج ٌٓاُز ثُضٌل٤ن ك٢ٜ ألَٛ ثُؼِْ فٌخ ثًض٤لجء ثُشنٝغ ٝثٗضلجء ثُٔٞثٗغ  ًٝغ٤نثً ٓج 

جً إ٠ُ صقو٤ن ثُٔ٘جغ  ٝٛذث ك٢  فٞثُ٘ج ث٤ُّٞ ؿجُذجً ٓج ٣ٌٕٞ ًجةـجً ٣ٌٕٞ ثالخضالف ك٤ٜج مثؽؼ

َِ ثُؼِْ ْٜٓ٘.  الٗضشجم ثُٔ٘جكو٤ٖ ًٝغنر ٓ ثمثصْٜ ٝصِذ٤ٌْٜ ػ٠ِ ثُ٘جى  فض٠  ٛ

ٝثُؼالػ ثُٞثؽخ ُٜذث ثٌُذخ ٖٓ  ًذجح ثالخضالف: ؽٔغ ثُ٘جى فٍٞ ػِٔجةْٜ  كْٜ ك٢ 

ْ ثُذ٣ٖ ٣ٔ ٛ ْ ٞ ثألٓن ْٜٓ٘؛ ألٜٗ ْ دٌضجح هللا ًٝ٘ز مًٍٞ هللا ثُقو٤وز  ُٝ ْ  ٕ ٣وٞدٝٛ ٌٜ٘-

 .-ملسو هيلع هللا ىلص

ٔز  ٌدِد ٛددج كد٢ ثُٔؾضٔؼددجس ثُٔ ًدذجح هددٞر ثُصدقٞر ٝصاع٤ن ٓددٖ   ِد٤ْٜ  ٘ددجى ػ ٔدجع ثُ ٝثؽض

ْ ٛؤالء ثُؼِٔجء ػ٤ِْٜ  ٕ ٣لضجمٝث ٖٓ د٤ْٜ٘  ٓغَ ٖٓ  ثُؾن٣قز دؾنثؿ ثٌُلجم ٝثُٔ٘جكو٤ٖ  ع

ْ ٜٝٓٔجصْٜ  ٝال ٖ ك٢ ِٓٔجصٜ َ ٝثُؼو  ثُقو٤و٤ٕٞ  ٣وٞد ث٤ٌُِٔٔ َ ثُق ـ  ٛ َ إ٠ُ  ٕ ٣صذ ًذ٤

َ ثٌُ٘ز ٝثُؾٔجػز- ٛ  ٖ َ ثُؼِْ ٓ ٛ  ْ َ هٞر ٝصاع٤ن إال دؾٔغ ثُ٘جى ػ٤ِْٜ  ٝمد  -ثُذ٣ٖ ٛ ٛ 

  ٓنْٛ إ٤ُْٜ  كئٕ ٝثؽخ ث٤ٌُِٖٔٔ فجٍ ؿ٤جح ثإلٓجّ  ٕ ٣ٌٕٞ ثُؼِٔجء ْٛ ٝالر ثألٓٞم.

ٍ ثُؾ٢٘٣ٞ  ٍ ثُؼِٔجء: "-مفٔٚ هللا-هج ٞ خال ثُوٓجٕ ػٖ ثٌُِطجٕ  كقن  ػ٠ِ هُطَّجٕ : هج ُ

ٓدٖ  ٓٞث ٖٓ م١ٝ ثألفالّ ٝث٠ُُٜ٘ ٝم١ٝ ثُؼوٍٞ ٝثُِقؾد٠  ًَ دِ ر  ًٌٝجٕ ًَ دِ ر  ٕ ٣و ِّ

٣ِضوٕٓٞ إنجمصٚ ٝ ٝثٓنٙ ٣ٝ٘ضٜٕٞ ػٖ ٓ٘ج٤ٛٚ ٝٓوثؽنٙ"
()ٔ

. 

ٔدز  كدئمث ندؼ ُد٠ ثألة ن ٝهجٍ  ٣عجً: "عْ ًَ  ٓن ٣ضؼجغجٙ ثإلٓجّ ك٢ ثألٓٞثٍ ثُٔلنٝظدز إ

ثُوٓجٕ ػٖ ثإلٓجّ َٝخ٢َِ ػٖ ًِطجٕ م١ ٗؾ ر  ٝثًضوالٍ ًٝلج٣ز ٝدمث٣ز  كجألٓٞم ًُٓٞٞز 
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ٔدجةْٜ ٣ٝصد مٝث  إ٠ُ ثُؼِٔجء  ٝفن ػ٠ِ ثُلالةن ػ٠ِ ثخضالف غذوجصْٜ  ٕ ٣نؽؼٞث إ٠ُ ػِ

ٌدذ٤َ  ٝلدجم  ًدٞثء ثُ ُد٠  ُٛد ُٝث إ ك٢ ؽ٤ٔغ هعج٣ج ثُٞال٣جس ػٖ م ٣ْٜ  كئٕ كؼِٞث مُي كود  

 ُٝ الر ثُؼذجد  كئٕ َػٌُن ؽٔؼُْٜ ػ٠ِ ٝثف  ثًضذ َّ  َٛ ًَ ِلدوْغُ ٝٗجف٤دز دجصَّذدجع ػِٔجء ثُذالد 

ٝٛٞ ٗجدم ال -ػجُْٜٔ  ٝإٕ ًغن ثُؼِٔجء ك٢ ثُ٘جف٤ز كجُٔضَّذَُغ  ػِْٜٔ  ٝإٕ كُنَض ثًضٞثؤْٛ 

ٌدجد ٣وددغ ٔددذثٛخ ٓقددجٍ   -٣ ُدخ ٝثُ ٘ددجهط ثُٔطج ٓدغ ص ٔدد٤ؼْٜ  ُددن ١ ػدٖ ؽ كدئٕ ٝهددغ كئلد ثم ث

صو ٣ْ ٝثف  ْٜٓ٘" كجُٞؽٚ  ٕ ٣ضلوٞث ػ٠ِ
()ٔ

. 

 ٝخاللز ثُؼالػ ك٢ ٛذٙ ثٌُٔاُز:

 ٕ ٣ضلن ػ٠ِ صقذ٣ن ثُ٘جى ٖٓ ثُ ػجر ػ٠ِ  دٞثح ؽْٜ٘ ٝٓؼنكز ظنمْٛ ٝثٗؼ ثّ  -ٔ

 ٝال٣ضْٜ ننػجً ٝثًضونس ٝثهؼجً.

ْ ٝ ػِْٜٔ  كئٕ صؼذم ثُؾٔغ ثًضوَ  -ٕ ؽٔغ ثُ٘جى ػ٠ِ ػِٔجةْٜ ػ٠ِ  ٕ ٣و ٓٞث  ٓغِٜ

ٓدٖ ًَ  َٛ دِ  دؼجُْٜٔ  ًقَ ٓ ًدجٕ الدد   ٓدٖ صدنًْٜ ددال ه٤دجدر  ٝإٕ  ؤهش  هَ ك٢ ثُعدنم 

ٓدٖ  ثٌُؼ٢ إ٠ُ صقو٤ن ثألٓن ثألٍٝ  ٝٛٞ ثالصلجم ػ٠ِ صو ٣ْ ٝثف   ٝال خالف  ٗٚ ال ٣ٌٕٞ 

  َٛ ثُؼِْ ثُصجُق٤ٖ ُِضو ٣ْ إال ٖٓ ًجٕ ٖٓ  َٛ ثٌُ٘ز ٝثُؾٔجػز.

الء ػِد٠ ثٌُضددجح  -ٗ ثُضؼصدخ ثُٔدذّٓٞ ُألًدٔجء ٝثألندلجن ٝظدؼق ثُٞد

 ٌ٘ز:ٝثُ

ٝٛذث ثٌُذخ ثُنثدغ ٖٓ  ًذجح ثالخضالف  ٛٞ ٖٓ  خطنٛج ص ٤ٓنثً ُِؼَٔ ثإلًال٢ٓ  دَ 

َ ثٌُغ٤ن٣ٖ  ٞ ثُذ١ ؽؼ ْ ثُص م ٝثإلخالن ٝثُنؿذز ك٢ ٗصنر ثإلًالّ-ٛ  -ٖٓٔ ٗقٌخ ٜٓ٘

َ ثُؾٔجػ٢ ّ ٓشنٝػ٤ز ثُؼٔ ٕ دؼ  ٣وُٞٞ
(ٕ )

ؽِٔز  ٝثػضذجم ثُؾٔجػجس ثإلًال٤ٓز ثُؼجِٓز ػ٠ِ 
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ٌدجفز  فوثددجً د ٜدج  ُٝود  ثُ ٓدٖ خالُ ٔدَ  ٜدج ٝثُؼ ٌدجح ُ ٜدج  ٝػد ّ ثالٗض ِدز ٣ؾدخ ثُضقدذ٣ن ٓ٘ جغ

ًددٍٞ  ٜددجؽن٣ٖ"   -ملسو هيلع هللا ىلص-فددذمٗج ثُن ٕ: "٣ددج َُِٔ ٜددجؽنٝ ٘ددجدٟ ثُٔ ٔددج ص ٓددٖ دػددٞر ثُؾج٤ِٛددز  ُٝ

ْ٘ضَِ٘ز   ُٓ َٜج  َٛج كَِئَّٗ ٤َِّز  دَػُٞ ِِ ِٛ ٟ ثَُْؾج َٞ ج دَجٍُ دَْػ َٓ  :ٍ   ٝص٘جدٟ ثألٗصجم: "٣ج ُأَلٗصجم"  هج
()ٔ

. 

ًدٔجْٛ  ٓغ  ٕ ثًْ ثُٜٔجؽن٣ٖ ٝثألٗصجم ٖٓ  ننف ثألًٔجء  ٢ٛٝ ٖٓ ثألًٔجء ثُض٢ 

 ٍ ْ دٜج ثُنًٞ ك٢ ً٘ضٚ  ٝٓغ مُي ف٤ٖ لجمس نؼجًم ٣٘ضصن  -ملسو هيلع هللا ىلص-هللا دٜج ك٢ ًضجدٚ  ًٝٔجٛ

٤ٔ ٌِد ًدق ًغ٤دن دد٤ٖ ثُٔ ٛدذث ُأل ِقن ٖٓ ثُٔذِطَ لجمس ؽج٤ِٛدز  ٝ ُٔ ٖ ثُ٘جى ُٚ دٕٝ صَذ٤َُّٖ ثُ

ُددي   ِدد٠ م ِدد  ٓؼدد٤ٖ  ٣٘صددن ػ ٘ددز   ٝ ُؼددجُْ ٓؼدد٤ٖ   ٝ ُذ ٘ددجى ُؾٔجػددز ٓؼ٤ ث٤ُدّٞ  ٣ضؼصددخ ثُ

ٓدج  دْ  ٣ٝـعخ ػ٠ِ مُي  ٣ضـجظ٠ ػٖ ثُٔلجُلجس ثُض٢ صص م ٖٓ ؽٔجػضٚ  ٝ غجةلضدٚ  ٣ُٝؼّظِ

ُد٠ ٓصدجُـ ددجه٢  ٣ص م ٖٓ ؿ٤نْٛ  ٣ٝؼَٔ ػ٠ِ ثُٔصِقز ثُٔق ٝدر ُطجةلضٚ دٕٝ ثُ٘ظدن إ

 ث٤ٌُِٖٔٔ.

ثً إمث م ٟ  ٕ ؽٔجػضٚ ٢ٛ ٝدٛج ؽٔؼز ث٤ٌُِٖٔٔ ثُض٢ ٖٓ كجمهٜج كو  ٣ٝودثد ثُٔن ًٞء

 خِغ مدوز ثإلًالّ ٖٓ ػ٘وٚ.

ٚ ٝٗص٤قضٚ ، ٌُٝضجدٚ ُٝنًُٞٚ  ٙ ثألٓنثض صؤعن ػ٠ِ ثُوِخ ٝإخالل -ٝال ني  ٕ ٛذ

٘ددجء ثُصدقٞر ألػدد ثء  -ملسو هيلع هللا ىلص ِدد٠ ثُصدنثػجس ثُ ثخ٤ِددز دد٤ٖ  د ٔدؤ٤ٖ٘ٓ  ٝصلدضـ دددجح ثُِؼدخ ػ ُِٝ

ٛددذٙ ث ًدال٤ٓز ُؼددالػ  ٛددجس ثإل ٌدجصق ثالصؾج ٘دٚ ُعددنح ثُؾ٤ٔدغ  ٝالددد   ٕ صض ًدالّ ٣َْ٘لُددذُٕٝ ٓ إل

دؼ ّ مًن  ًٔجةْٜ   -فض٠-ثُظجٛنر  ٤ُٝي ٛذث ثُؼالػ فضٔجً دئُـجء ثُؾٔجػجس ٝإدطجُٜج ٝال 

 كئٕ ثالؽضٔجع ػ٠ِ إهجٓز ثُٞثؽذجس ٖٓ ثُلنٝض.

ِد   ٝ -ٝثالٗضٌجح إ٠ُ  ًٔجء ٓؼ٤٘ز  ُد٠ د ُد٤ي دٔقدنّ كد٢  -ػدجُْ  ٝ غجةلدزًجالٗضٌجح إ

ًدددٍٞ هللا  ٜدددجؽن٣ٖ  -ملسو هيلع هللا ىلص-ثُشددنع  كددئٕ م ٜددٞم دػددٟٞ ثُؾج٤ِٛدددز ددد٤ٖ ثُٔ ٔددج ُقددع د ث٣دددز ظ ُ
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ٓدٖ فو٤ودز دػدٟٞ  ًدٔجء  ددَ دضقدذ٣نْٛ  ٛدذٙ ثأل ٝثألٗصجم ُْ ٣ؼجُؾٚ دضقن٣ْ ثالٗضٌجح إ٠ُ 

 ثُؾج٤ِٛز ٢ٛٝ ثالٗضصجم ُألًٔجء دٕٝ ٓؼنكز ثُقن.

ثُٞثؽذز ثُض٢ ٣ؾخ  ٕ ٣ضند٠ ػ٤ِٜج  د٘جء ثُصدقٞر ؽ٤ٔؼدجً  ٝال ٣دوثٍ  ٝٛذٙ ٢ٛ ثُضند٤ز

ٌدوال٢ٗ   ٘د١ٝٞ  ٝثُؼ ْ: ًجُٔ ٢ٗ  ٝثُٔصن١  ٝثُلنثًج٢ٗ  ٝثُ ثُؼِٔجء ٣٘ضٌذٕٞ إ٠ُ دالدٛ

ْ: ًجُشجكؼ٢  ٝثُٔج٢ٌُ  ٝثُق٘ذ٢ِ  ٝثُق٘ل٢  ُْٝ ٣ٌ٘ن ثُؼِٔجء ثُض٤ٌٔز  ٝإ٠ُ ٓذثٛخ  ةٔضٜ

 ز  دَ صُقجَمُح ثُؼصذ٤ز دٕٝ صقن٣ْ ٓج  فِٚ هللا.ُْٝ ٣قنٓٞٛج فض٠ دؼ  ظٜٞم ثُؼصذ٤

ٝال ٣ضقون مُي إال دضؼ٤ٔن ثُٞالء ػ٠ِ ثٌُضجح ٝثٌُ٘ز  ٝ ٕ ثألَصْذجع إٗٔج ٣ؼِٕٔٞ ُ٘صنر 

ًدجٕ   ٓدٖ  ٘دجً  ِدٚ ًجة ْٖ ؽجء ددٚ ٝػٔ َٓ  ْٖ ِٓ ثإلًالّ  ٝ ٗٚ الد  ٖٓ هذٍٞ ثُقن ٝثُٔؼجٝٗز ػ٤ِٚ 

دٔؾند  ًٔجةْٜ  كو  ٗؾ  ثُذؼط ٣دنكط  ٝ ٕ صٞهٕ ٓٞثهق ثُؾٔجػجس د٤ٔوثٕ ثُشن٣ؼز ال

٘دجً ُٔؾددند ثُؾٔجػدز ثُلال٤ٗددز  ٓددجً ٓؼ٤ ٘دجً  ٝ ٗظج ٔدالً ٓؼ٤ ٜددج-ػ ٓدش دددٚ   -ثُضد٢ ٣لجُل ٛد٢ ثُضدد٢ هج

ٓددٖ ثُٔؼددنٝف  ٕ ؽٔجػددز ثإلخددٞثٕ   :ٍ ًددذ٤َ ثُٔغددج ِدد٠  ُددوّٝ ٓلددجُلضْٜ... ػ ٘دد ٙ  ُدد ٤َُ ػ كج

ٔددز ًجُ٘وجدددجس ٝثصقددجدثس ٜددضْ دجُضٞثؽدد  كدد٢ ث٤ُٜتددجس ٝثألٗظ ٤ٖٔ ص ٌدِد ٛددج   ثُٔ ثُطددالح ٝٗقٞ

ٌددن  ُدد ػٞصْٜ  كدال ٣ؾددٞه  ٕ ٣٘ ٘دجى  ٜددضْ دددجُلنٝػ ُِ ٝؽٔجػدز  خددنٟ ٛد٢ ؽٔجػددز ثُضذ٤ِدؾ ص

 ثُذؼط ٛذث ثُضٞثؽ   ٝ ٛذث ثُلنٝػ ُٔؾند  ٕ إمث كؼِ٘ج مُي لنٗج ٓغِْٜ.

ٖ دال ني الد   ٕ ٣ٌٕٞ ػِٔ٘ج ٓ٘عذطجً دجُشنع دؼ٤ ثً ػٖ ثُذ ع  ٝك٢ ٗلي ثُٞهش  ٝٗق

ّ ثُل٤ن ُٞؽٞد دخ َ ٗؼنف ثُٔؼنٝف ٌٗ٘ن ثٌُٔ٘ن ٝثُ خٖ  ٝٗؼ٤ٖ ػ٠ِ ثُقن ال ٜٗ  ٖ ك٤ٚ  د

 ٝال ٗؼ٤ٖ ػ٠ِ ًٞثٙ  كٜذٙ فو٤وز ثُٞالء ػ٠ِ ثٌُضجح ٝثٌُ٘ز.

ًدضطؼ٘ج  ٕ ٗودّٞ ددٚ  -ً ػٞر ًِل٤ز-ُٜٝذث ًجٕ ٓٞهل٘ج  ٓدج ث ٌدجةَ  ٕ  ٛدذٙ ثُٔ ك٢ ٓغدَ 

٘ددج ػ٤ِددٚ  ٝ ٕ ٣٘عددذػ ٗددج  ٕ ٣ؼ٤٘ ٓددٖ ؿ٤ن ٘ددج  ٘ددج دددٚ  ٝغِذ ٔددٚ  دجُعددٞثدػ ثُشددنػ٤ز هٔ كدد٢ ػِ

 ٣ ٗجٙ ػ٠ِ ثُل٤دن  ٝٗصدق٘جٙ  -ػ٠ِ دؼط ثُ خٖ-دجُشنع  ٝٓج ػؾوٗج ػ٘ٚ ٝهجّ دٚ ؿ٤نٗج 
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ٓدٖ  ٛدٞ ثُشدن ثُٔقدط  ٛدذث ثُل٤دن  ًدٚ  ٝ ػؾدوٙ ػدٖ  ُدز صن ُد خٖ  ألٕ ثُذد ٣َ كد٢ فج دضدنى ث

 ثُ ػجر ػ٠ِ  دٞثح ؽْٜ٘ ٝ صذجػْٜ.

٘د ٗج خطدنثً  ٝ  عدنثً مث ددجٍ  ٌدش صٔغدَ ػ ٓدٖ  ٝهع٤ز )ثالًْ( ػ٠ِ ًَ فدجٍ ٤ُ كدال دداى 

ًدْ ٣ٔغدَ ػجةودجً ػدٖ ٝلدٍٞ ثُقدن  ًدجٕ ثال ٛدذث إمث  ثُض٘جهٍ ػ٘ٚ غجُٔج ًجٕ ثُٔعدٕٔٞ فودجً  

ٌدذخ ثألًجًد٢ كد٢  ٛدٞ ثُ ُِ٘جى  ٌُٖٝ الد   ٕ ٗؼِْ ٣ٝؼِْ ؿ٤نٗج  ٕ ثخضالف ثألًٔجء ٤ُي 

دْ   ْٛ ٜدذث ٝ ثالخضالف فض٠ ٣ظٖ  ٕ ثُٞثؽخ ٛٞ صنى ثألًٔجء  كئمث صنًش ثٗضٜش ثُٔشٌالس  ك

ٗدٚ ًذ٤ن   ًدْ  كئ َّدج-دٟ دجٌُغ٤ن٣ٖ إ٠ُ صنى ثُضؼجٕٝ ثُٞثؽخ إال دؼ  ثُضل٢ِ ػدٖ ثال ٔدج د٤َّ٘ ال  -ً

ٛدذث دد ٣الً دقدجٍ  ُد٤ي  ٢ دجألًٔجء ثُط٤ذز ثُض٢ ص ٍ ػ٠ِ ثُل٤ن ٝصقط ػ٤ِدٚ  ٝ ِّٔ ٣قنّ ثُضٌ

ػٖ ثًْ ثإلًالّ  ٝإٗٔج ٛٞ ُض٤٤ٔو ٓؼ٠٘ ٓؼ٤ٖ  ٝص٘ذ٤ٚ ثُ٘جى إ٠ُ ٓج ؿلِٞث ػ٘ٚ  ًٔج ص٤ٔو 

َ ثٌُ٘ ز ٝثُؾٔجػز دٜذث ثالًْ ُِضقذ٣ن ٖٓ ثُذ ػز ٝثالكضنثم ثُٔذّٓٞ  كٌذث ثًْ ثٌُِل٤ز  ٛ

ٕ ثُٔوصٞد  َ ثٌُ٘ز ك٢  هطجم ٓلضِلز  إٗٔج ٣ٌٞ ْ آخن ُؾٔجػجس  ٛ ٝ  ١ ثً َ ثُق ٣ظ   ٛ  ٝ  

 ٜٓ٘ج ص٤٤ٔو ثُٜٔ٘ؼ ٝصن٤ًخ ٓذجدةٚ  ٝ دؼط ٓج ؿلَ ثُ٘جى ػ٘ٚ ٖٓ ٛذٙ ثُٔذجدا.

َ فجٍ  ٣ذو٠ ٝالؤٗج ػ٠ِ ً َ ّ ٝغجػز هللا ٝغجػز ثُنًٍٞ  ٝػ ٤ٌُُُّْ : -ملسو هيلع هللا ىلص-ثإلًال ُِ َٝ ج  َٔ إَِّٗ

 َٕ ؼُددددٞ ًِ ْْ َمث ُٛددد َٝ ددددجرَ  ًَ َٕ ثُوَّ ٣ُْؤصُدددٞ َٝ دددالرَ  َٕ ثُصَّ ددددٞ ُٔ َٖ ٣ُِو٤ ُ٘ددددٞث ثَُّدددِذ٣ َٓ َٖ آ ثَُّدددِذ٣ َٝ ًُدددُُُٞٚ  َم َٝ  ُ  ثَّللَّ

ْْ  َ   [٘٘]ثُٔجة ر: َ٘جُس دَؼْعُدُٜ ِٓ ْؤ ُٔ ثُْ َٝ  َٕ ُٞ٘ ِٓ ْؤ ُٔ ثُْ َٝ َٕ ْٞ د َٜ َْ٘٣ َٝ ؼُْنِٝف  َٔ َٕ دِدجُْ ُنٝ ُٓ ْ ٤َدجءُ دَؼْدُط ٣َدا ُِ ْٝ

 ُ ُُْٜ ثَّللَّ ُٔ ٤َْنَف ًَ ُٚ  َُُٝتَِي  َمًَُُٞ َٝ  َ َٕ ثَّللَّ ٣ُِط٤ؼُٞ َٝ ًَجرَ  َٕ ثُوَّ ٣ُْؤصُٞ َٝ َٕ ثُصَّالرَ  ٞ ُٔ ٣ُِو٤ َٝ ِن  ٌَ ْ٘ ُٔ ِٖ ثُْ َّٕ َػ  إِ

ددد٤ْ   ٌِ َ َػِو٣ددو  َف َِددد٠ ثُْذِدد  [1ٔ]ثُضٞدددز: ثَّللَّ ُٗٞث َػ َٝ صَؼَدددج َٝ ِْ َِددد٠ ثإْلعْددد ُٗٞث َػ َٝ ال صَؼَددج َٝ  ٟ َٞ ثُضَّوْددد َٝ ّنِ 

 ِٕ ث َٝ ثُْؼُ ْ َٝ :ثُٔجة ر[ٕ]. 

  ٤ٔٛز إدمثى ٝؽٞد ٛذث ثُ٘ٞع ٖٓ ثالخضالف "ؿ٤ن ثٌُجةؾ"
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ٌدجةَ  ًدَ ٓ ًٝٔج ُْ ٣٘ضذٚ كن٣ن ٖٓ  د٘جء ثُصقٞر إ٠ُ ٝؽٞد ثُلالف ثٌُجةؾ كؼدالً كد٢ 

ُد٠ ٝؽدٞد  ثُلالف ٝؽؼِٜج ٌٓجةَ ٝالء ٝػ ثء ٝفخ ٝدـط  كٌذُي ُْ ٣٘ضذدٚ كن٣دن آخدن إ

ًددضٚ ثُؾجمكددز ٗقددٞ ثُضٞفدد   ٔددجم فٔج ددن صوصدد٤نثً خط٤ددنثً كدد٢ ؿ ٌددجةؾ  كوصَّ ثالخدضالف ؿ٤ددن ثُ

فض٠ ُٝٞ ًجٗش ٖٓ نن  َٛ -ٝثالؽضٔجع  فض٠ لجم ًجٍ ثُلنم ثُٔ٘ضٌذز إ٠ُ ثإلًالّ ػ٘ ٙ 

ُد ػٞ -ثُذ ع ًجُنٝثكط ٝثُصٞك٤ز ر ٓوذُٞز ك٢ للز ال داى دجػضذجمٛج ٝؽٜجً ٖٓ ٝؽدٞٙ ث

 ثإلًال٤ٓز.

٘دجهٍ ػدٖ  ٜدذث ٣ض ِد٠ غن٣دن ثُٔلجٝظدجس  ك ٣ٝ٘ذـ٢ صقو٤ن ثُضون٣خ د٤ٜ٘ج ٝد٤ٖ ؿ٤نٛج ػ

ٝ ػ٠ِ ثألهَ  ٙ ُالُضوجء ك٢ ٓ٘ضصق ثُطن٣ن    دؼط ٓج ػ٘ ٙ  ٝمثى ٣ض٘جهٍ ػٖ دؼط ٓج ػ٘ 

 ٣ٌٌش ًَ كن٣ن ػٖ ث٥خن فض٠ ال صقض ّ ثُٔؼنًز د٤ٖ  د٘جء ثُؾٔجػز ثُٞثف ر.

٘دج * ًٝجٗش ثُوجػ ر ثٌُٔٔ ٌدٖ ثُذ ًدضجم ف ٔدٚ -جر دجُوجػ ر ثُذٛذ٤دز ثُضد٢ ٝظدؼٜج ثأل مف

ْ فض٠ ك٢ ٛذث ثُ٘ٞع ٖٓ ثُلالف  ٝٛ٘ج ٌٖٓٔ ثُلطن  كئٗٚ ُٞ ه٤َ  -هللا هجدِز ُِضطذ٤ن ػ٘ ٛ

ٙ ثُوجػ ر ك٢ ثُلالف ثٌُجةؾ ثٌُجدن د٤جٗٚ ٓغ ثالؽضٜجد ك٢ ٓؼنكز ثُقن ٝثُؼَٔ  دضطذ٤ن ٛذ

ٔدج د٤َّ٘دج كد٢ ثُلدالف دٚ  ٌُجٗش هجػ ر لق٤قز ٓاخٞمر كؼالً ٓ ق ً ٌِد ٖ ٜٓ٘ؼ ثُصدقجدز ٝثُ

 ثٌُجةؾ.

ٝ ٓج  ٕ صطذن ٛذٙ ثُوجػ ر ٓغ  َٛ ثُذ ع ًجُنثكعز ك٤شؾغ ٓذٛخ ثُضون٣خ د٤ٖ ثٌُ٘ز 

ل٤ز ٝفو٤ودز لدٞك٤ز  ٣ٝضداٍٝ ثُٔضدإُٝٞ  ًِد ٝثُش٤ؼز  ًٝجُصٞك٤ز كضصذـ ثُ ػٞر ػو٤د ر 

ؿ٤ن هللا  ٝدػجء ؿ٤ن هللا ٤ُ خَ ك٢ دثةنر خالف ثُعالالس ٝثٌُٔ٘نثس فض٠ غِخ ثُٔ د ٖٓ 

ٓدن خطدٞمر  ثُلنٝع ًٔج ٠ٌٔ٣  ٝٓغ ثُلِق  لقجح د ع ثُضا٣َٝ ٝثُضقن٣دق  ددَ ٣دودثد ثأل

ُدذؼط  ٛددذث ثُوذ٤دَ-فد٤ٖ ٣قددجٍٝ ث ٓدٖ  ٌدد٘ج آمثء  ًددٔؼ٘ج داٗل ٗدج ٝ ٣قددجٍٝ  ٕ ٣طذددن  -ٝهدد  هن 

ٌدْٜٔٞٗ-هجػ صٚ ثُذٛذ٤ز ٓغ ثُؼِٔج٤٤ٖٗ ثُٔؼض ٤ُٖ  ٔدج ٣ ُدذ١ -ً ًدال٢ٓ   ث ٔدٜ٘ؼ ثإل ِدٕٞ ثُ ٣وذ
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نٌالً ٣ٝنكعٞٗٚ ٓعٔٞٗجً   ٝ ك٢ ثُقو٤وز ٣ٌضق٤ٕٞ  ٕ ٣ؼِ٘ٞث مكعْٜ الًْ ثإلًالّ  ٝال 

 ٣ٌضط٤ؼٕٞ  ٕ ٣وذِٞث فوجةن ٛذث ثُ ٣ٖ.

ُدن ١ ثُقدن  ٝ )كدضـ ددجح  ٝٛذث ك٢ ؿٔجم هذٍٞ )ثُضؼ د٣ز( ٝ)ثُقن٣ز( ٝػ ّ ٓصدجدمر ث

ٖ نؼجمثس  خذظ ٝ لنؿ ك٢ ٓ لجُلز ثإلًالّ؛ ًجُ ٣ٔونثغ٤ز  ٝثُٞف ر ثالؽضٜجد(  ٝؿ٤نٛج ٓ

 ثُٞغ٤٘ز ٝٗقٞٛج.

ٕ ٣وذِٕٞ ثُقٞثم  ٣ٌٖٝٔ إدخجُْٜ ك٢ ثُِؼذز  َ ٛذث فض٠ ٣ٞلق ٛؤالء داْٜٗ ٓؼض ُٞ ًٝ

ٓدٖ فو٤وضدٚ   ًدال٤ٓز  إم ٣لدنؽ ثُشدؼجم  ث٤ٌُج٤ًز  كٜذث ًِٚ ٖٓ  خطن ٓج ٣ٜ د ثُصقٞر ثإل

ـ ثألٓن ٓؾند إُذ ْ ٣ٝلضل٢ ثُٔعٕٔٞ  ٣ٝصذ جى ثُٔذجدا ثُذجغِز  عٞثدجً إًال٤ٓز ك٤ذو٠ ثالً

ٌد٤ٖ  ُد٤ي ثُضٔ ًدالّ  ٝ ٝ ًٔجًء إًال٤ٓز  ٝٛذث ٜٗج٣ضٚ ث٤ٌُٖٔ ألَٛ ثُذجغَ ٝثُ٘لجم دجًْ ثإل

ُدد٠  ٕ صصدد ّ -ًددذقجٗٚ-ُد ٣ٖ هللا  ُدْٞٛ ثُ٘جنددب ػددٖ ثُشدؼجم إ ًددٌن ث   ٝصظددَ ثُشدؼٞح كدد٢ 

ًدال٢ٓ أل ٔدَ ثإل ِدز ُِؼ ٘دز هجص ٓدن غؼ ٌدٕٞ ثأل ٔدنر دؼد  فد٤ٖ  ك٤ ُد٤ي دجُقو٤وز ثُ ؽ٤دجٍ ػد ر  ٝ

 ُذعغ ً٘ٞثس.

ٛدَ  ٔدٜ٘ؼ   ٝٛذث ثُلَِ ٣ظٜن ؽ٤ِجً ك٢ دؼط ثألهطجم ثُض٢ ُْ صِوّ فنًضٜج ثإلًال٤ٓز  د

ٙ ٌُٔجةَ ثُلالف  ػ٠ِ ثُوجػ ر ثُ٘ذ٣ٞز ثُذٛذ٤ز:  ْ ثُٔشٞ ٝإٗٚ ٖٓ »ثٌُ٘ز  ٝآعنس ٛذث ثُلٜ

ًد٘ز ثُلِلدجء ثُنثند ٣ٖ ٌد٘ض٢ ٝ ِد٤ٌْ د ٌد٤نٟ ثخضالكدجً ًغ٤دنثً  كؼ ٓدٌْ٘ ك ٓدٖ  ٣َؼدْش  ٜد ٤٣ٖ  ثُٔ

«دؼ ١  َػعٞث ػ٤ِٜج دجُ٘ٞثؽذ  ٝإ٣جًْ ٝٓق عجس ثألٓٞم  كئٕ ًَ د ػز ظالُز
()ٔ

. 

كن ٣٘ج فنًجس إًال٤ٓز ؽجٛ س ٤ًٖ٘ غٞثالً ظ  ثٌُلن ٝثُ٘لجم  ٝظقش دجُ ّ ٝثُٔجٍ  

ْ ػ٘  هطق ثُغٔجم ٣وذِٕٞ ك٢  ٖ  د٘جةٜج إلػالء ًِٔز هللا  ٝإمث دٜ ٍ ننف ثُشٜجدر ًغ٤ن ٓ ٝٗج

ٛدْ للٞكْٜ ؿ ٓدنثء ٝ ًدجء ٝ  الر ثُنثكعز ك٢ صقجُلجس ٓشذٞٛز   ٝ ؿدالر ثُوذدٞم٤٣ٖ ًنؤ

                                                 

(
1

 (.7(مدؾؼمخترجيفم)م
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ٓدغ  ٛدج صقجُلدجس  ٘دج كد٢ ددالد ؿ٤ن ُدذالد؟ ٝم ٣ ٛدذٙ ث ٌدضوذَ  ٔدجمث ٗضٞهدغ ُٔ ٣ؼِٕٔٞ فو٤وضْٜ  ك

ًددٜٔج ٝال  ًدٜٔج ٝال م ٓدٖ  لدقجدٜج ال ػدٖ ث ٘دجهٍ  ٛدجس ثُؼِٔج٤ٗدز ٝثالندضنث٤ًز دٕٝ ص ثالصؾج

  ُٝألًق ال ٣ مى ثُ٘جى خطن ٛذث ثألٓن إال دؼد  ػشدنثس فو٤وضٜج  ٝثألٓغِز ًغ٤نر ٓضؼ در

ث٤ٌُٖ٘   ُْ صٌٖ عٞمر ثُؾوثةن  لالً ؽٜجدثً إًال٤ٓجً؟  ُْ ٣ٌٖ ثُعذجغ ثألفنثم ٣ٞٓجً  ػعجًء 

 ه   هٌٔٞث دجُذ٤ؼز ُِٔنن  ثُؼجّ ُإلخٞثٕ ث٤ٌُِٖٔٔ؟

دجُٔشجمًز   ُْ ٣ؼِْ ثُؾ٤ٔغ ك٢  كـجٌٗضجٕ  ٕ ثُش٤ؼز فِلجء ثُش٤ٞػ٤ز؟ ٝٓغ مُي هذِٞث

٘دجِد  ُدْ ٣ ًدٔجػ٤ِ٤ز ثُذجغ٤٘دز    ٓدغ ثإل ُد٠ صقجُلدجس  ٓدن إ ًدال٤ٓز  ددَ ٝلدَ ثأل ك٢ ثُقٌٞٓز ثإل

ٖ ٣٘ضٌخ ُٜٔ٘ؼ ثٌُِق ٣ٞٓجً -ثُذؼط  ّ ك٢ ٓٞثؽٜز ثُؼ ٝثٕ ثُلجم٢ً  -فض٠ ٓ دوجد٤ًز ل ث

٤ٖٔ  ػددجدس  ٌِد ًدجكن ٣قدجمح ثُٔ ٗدٚ دؼغدد٢  ِدد٤ْٜ لد ثْٜٓ ػنكدٞث   ِدخ ػ ٔدج ثٗو ثُٔؾًٞد٢؟ كِ

 ثُؾ٤نثٕ ثإل٣نث٤٤ٖٗ إ٠ُ غذ٤ؼضٜج؟!! ثُؼالهجس ٓغ

ٓدٖ  ٌدٖ لد ٝمٛج  ًدضـندش  ُٝ ٔدج ث ًدال٤٤ٖٓ ُ ٓدٖ ؿ٤دن ثإل ٓدٞم صصد م  ٛدذٙ ثأل ُٞ ًجٗش 

ٓدٖ ثُلدالف   ٘دٞع  ٛدذث ثُ ِد٠  ٤ٔٛدز إدمثى  ًد  ػ دؼط ثُنٓٞه ثإلًال٤ٓز ٢ٛ ثُذ١ ؽؼِ٘ج ٗؤ

ًدٍٞ مٝ ٕ ثُٔٞهق ٓ٘ٚ ال ٣قضَٔ إال ثُ٘ذذ ُِذ ع ٝثُعالالس ٝثُضٌٔي دٔج لـ ٝعذش ػدٖ 

ٌدٕٞ  -ملسو هيلع هللا ىلص-هللا  ٝلقجدضٚ ثٌُنثّ ًٝجةن ثٌُِق  ٝ ٕ ثُٔٞهق ثُضو٤ِ ١ ألَٛ ثٌُ٘ز الدد   ٕ ٣

ٜددز  ٔددَ ثالخضلددجء ٝمثء ٝؽ ُددذ١ ال ٣قض ُددذ١ ال خلددجء ك٤ددٚ  ٝث ٛددٞ ثُٔٞهددق ثُٞثظددـ ثُذدد٤ٖ ث

 ٤ًج٤ًز  ٝ ٗظنر ٓصِق٤ز  ٝ ٛ ف ٓنف٢ِ.

ٓدٖ ثُٔ٘قدنك٤ٖ ػدٖ إٕ ثالفضلجظ د٘وجء ثُٜٔ٘ؼ ثإلًال٢ٓ ٓنصذػ ثمص ذجغج  ٤ً ث دجُٔٞهق 

ٜٓ٘ؼ ثٌُِق ٖٓ ثُصقجدز ٝثُضجدؼ٤ٖ ُْٜ دئفٌجٕ  ٝإال دخَ ثُوٝم ٝثُذٜضجٕ إ٠ُ ثُصدقٞر 

ُدٚ   ُدذ١  ٗو ُد ٣ٖ ث ٜدج دج ٔدج صد ُ٘صن ُو٤جٓ ٜدج إٗ ٜدج  ألٗ ُدي صلود  ٗصدن  هللا ُ ثإلًال٤ٓز  ٝدو م م

 .-ملسو هيلع هللا ىلص-ٝدجُشنع ثُذ١ ننػٚ  ٝدجٌُ٘ز ثُض٢ ؽجء دٜج مًٍٞ هللا 



 الفرقة الثانية -مادة أصول الدعوة                                                                    معهد شيخ اإلسالم العلمي

- 66 - 

 

ٚ:  ٕ ثألٓن ال د  ك٤ٚ ٖٓ  ْ ٓج ٣ِوّ ثُض٘ذ٤ٚ ػ٤ِٚ ك٢ إدمثى ٛذث ثالخضالف ٝ ًذجد ٛ  ٖ ٓٝ

ٔددجع  ٝ ٗذدذ ثُؼصددذ٤ز  ُد٤ي ٓؾددند مكدغ نددؼجمثس ثُضٞفد  ٝثالؽض ًددذجح  ٝ ٓؼجُؾدز فو٤ودز ُأل

ًدَ  ٌدجةَ ثُضد٢ صٞظدغ صقضدٚ كد٢  ٛدذث ثالخدضالف ٝصق ٣د  ثُٔ ٝثُلنهدز دٕٝ ثُضصد ١ ُقو٤ودز 

٘دجٛؼ ٗدٞثف٢ ثُ ٔدَ ٝٓ ًدض الٍ ٝثُؼ ٘دجٛؼ ثال ٔدجٕ ٝٓ ًدال٢ٓ كد٢ ثُؼوجةد  ٝ لدٍٞ ثإل٣ ٔدَ ثإل ؼ

 ثُضـ٤٤ن ٝؿ٤نٛج ٖٓ ثٌُٔجةَ ثُض٢ صشـَ  د٘جء ثُقنًجس ثإلًال٤ٓز.

ُدٚ ٓغدجٍ مؽدَ  مثد  ٕ  إٕ ٖٓ ٣قجٍٝ ػالػ ٛذث ثُ٘ٞع ٖٓ ثُلالف دجُؼجغلدز ٝفد ٛج ٓغج

ُقظجس ثنضؼِش ثُ٘جم ك٢ ثُغٞح ٣طلب ٗجمث كـطجٛج دغٞح مه٤ن ٝثُؾٔن صقضٚ ٓشضؼَ  كذؼ  

 ٗلٌٚ فض٠ لجم ًذذج ُو٣جدر ثنضؼجُٜج.

ٖ ثُ٘جلق٤ٖ ُِقنًجس ثإلًال٤ٓز  ٖٓٔ ٣وق ٓٞهق ثُٔضلنػ دٕٝ ثُ٘وٍٝ -ٝال د  ًذُي ٓ

َ ثإلًال٢ٓ ثُٔلضِلز ٚ ثُٔلضِلز -إ٠ُ ٓؾجالس ثُؼٔ ٖ ثُقو٤و٢ ك٢ ٓٞثهؼ ٕ ٣لنهٞث د٤   ٖٓ-  ٕ 

ٛدَ ثُذ ػدز كد٢ ٣لنم د٤ٖ ثُلالف ثُ٘جنب ػٖ صؼ د ثُٔ ٌد٘ز ٝ  ٘جٛؼ  كال ٣ٌٞٝث د٤ٖ  َٛ ثُ

 لجده٢ ثالٗضٔجء ٌُِ٘ز ٜٝٓ٘ؼ ثٌُِق. -كؼال-غن٣وز ٗو ْٛ  ٝ ٗص٤قضْٜ  إٕ ًجٗٞث 

  ٓغِز ُالخضالف ؿ٤ن ثٌُجةؾ

ٌددجةَ  ٌدجةَ ثالػضوجد٣ددز ٣ٌٝغدن كدد٢ ثُٔ ٘د م كدد٢ ثُٔ ٌددجةؾ ٣ ٗددج  ٕ ثُلدالف ثُ ًدذن  ٕ مًن

َ ك٢ ثُلنٝع ثُؼ٤ِٔز  ثُؼ٤ِٔز   ٓج ثُلالف ؿ٤ن ثٌُجةؾ ك٤ٌغن  ٞ  ه َ ثالػضوجد٣ز ٝٛ ك٢ ثٌُٔجة

ٔددجع   ٌدد٘ز   ٝ ثإلؽ ٓددٖ ثٌُضدجح ٝثُ ٛددٞ ٓلجُلدز ثُ٘صددٞن   :ٙ ٗددج ُدذ١ مًن ًدجٕ ثُعددجدػ ث ٝإٕ 

 ًٞثء  ًجٗش ثٌُٔاُز ثػضوجد٣ز  ٝ ػ٤ِٔز.

ٖٓ ٣ خَ ك٢ ػو٤ ر  َٛ ثٌُ٘ز  -ٝٛٞ  ٣ص٘ق ك٢ ثُؼوجة -ُٝذث م ٣٘ج ٖٓ ػِٔجء ثٌُ٘ز 

ِد٠ ثُللد٤ٖ ٝ ٌدـ ػ ٤ٖٔ  ثُٔ ٌِد ٔدز ثُٔ ِد٠  ة ز ثألمفدجّ  ٝػد ّ ثُلدنٝػ ػ ُد ٣ٖ ٝلِد ددن ثُٞث
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ٌدجةَ  ٓدٖ ٓ ِدٟٞ  ٔدج صؼدْ ددٚ ثُذ ِدز ٓ ُد٠  ٓغ ٘دج إ ًدٞف ٗشد٤ن ٛ ٔدَ  ٝ ٌدجةَ ثُؼ ٓدٖ ٓ ٝٗقٞٛج 

 ثُلالف ؿ٤ن ثٌُجةؾ:

 ك٢ ثألٓٞم ثالػضوجد٣ز ٝثُؼ٤ِٔز -ٔ

  ٝالً: ٓج ٣ٌلن دٚ ثُٔلجُق:

ٔدجٕ ددج،   ٜددج ًجإل٣ ٔدغ ػ٤ِ ٚ  ٝث٤ُددّٞ ثأللدٍٞ ثإلؽٔج٤ُدز ثُٔؾ ًِد ٝٓالةٌضددٚ  ًٝضذدٚ  ٝم

ث٥خن  ٝثُو م ٓؼِٞٓز دجُعنٝمر دال خالف د٤ٖ  َٛ ثإلًالّ  ٝثُٔلجُق ك٤ٜج ٤ُي ٓؼ ٝدث 

 ظٖٔ  َٛ ثُوذِز  دَ خنٝؽٚ ٖٓ ثُِٔز ٓؾٔغ ػ٤ِٚ ػ٘   َٛ ثُؼِْ ًجُلنم ث٥ص٤ز:

ٜدددج ثُٔلضِلددد -ٔ ٚ: ًجُذجغ٤٘دددز داٗٞثػ ًدددٔجء هللا ٝلدددلجص ز ؿدددالر ثُ٘لددد٢ ٝثُضؼط٤دددَ كددد٢  

ٖ ثُٔؼنٝك٤ٖ ك٢ ثُضجم٣خ دجُلجغ٤٤ٖٔ  ٝثُ مٝه  ٝثُ٘ص٤ن٣ز  ٝثإلًٔجػ٤ِ٤ز ْٝٛ  ً "ثُؼذ٤ ٤٣

ُٝلِن ثُؼجُْ ٝفو٤وز ثُذؼدظ  -ًذقجٗٚ-ٗلجر ثُ٘و٤ع٤ٖ  ًٝذث ثُلالًلز ثٌُٔ٘ن٣ٖ ُذثس ثُنح 

ًدد٠  ِددْ هللا ٓٞ ُدْ ٣ٌ  :ٍ ٔدٖ ٣وددٞ ٌدذد٤ٖ ُصددن٣ـ ثُوددنإٓ ً ًددذث ؿدالر ثُؾ٤ٜٔددز ثُٔ ٌدجد  ٝ ُألؽ

ٛدذٙ ثُلدنم  ص٤ٌِٔج  ُْٝ ٌدَ  ُدنح ٝلدلجصٚ"  ك ًدٔجء ث ٣ضلذ إدنث٤ْٛ خ٤ِال  ْٝٛ ٣٘لٕٞ ًَ  

ٓدٖ  ِدّٞ  ْٜ دال خالف  ُٔلدجُلضْٜ ُِوطؼد٢ ثُٔؼ ّٓ خجمؽز ٖٓ ثُِٔز ٗٞػج ٝػ٤٘ج  ةٔضْٜ ٝػٞث

 ثُ ٣ٖ دجُعنٝمر.

ُددددنح  -ٕ ٛدددد٢ كدددد٢ مٝثس  -ًددددذقجٗٚ-ثُق٤ُِٞدددز ٝثالصقجد٣ددددز: ثُٔصددددنفٕٞ دددددإ مثس ث

ٜدد ِدٞه٤ٖ   ٝ ٛد٢ ػد٤ٖ مٝثص ٘دجه٣ن ٝثأللدد٘جّ  ٝال خدالف كد٢ ًلددن ثُٔل ٌدالح ٝثُل ْ  فضد٠ ثُ

 ٛؤالء.



 الفرقة الثانية -مادة أصول الدعوة                                                                    معهد شيخ اإلسالم العلمي

- 68 - 

 

ٓددغ هللا  -ٖ ٓدد دنر ُِؼددجُْ  ٜددز  كدد٢ ثُعددن ٝثُ٘لددغ  ٝثإلف٤ددجء  -صؼددج٠ُ-ٓددٖ ٣ؼضودد ٕٝ دآُ

ٜدد٢ ٝثُضشددن٣غ  ٣َْٝصددِنُف  ٓددن ٝثُ٘ ُددنهم  ٝثأل ٌددؼجدر  ٝثُشددلجء  ٝث ٝثإلٓجصدز  ٝثُشددوجء ٝثُ

 ثُؼذجدر ُٜج ًـالر ثُصٞك٤ز.

ٕ: إٕ هللا ال ٣ؼِْ ثألن٤جء فضد٠ ؿالر ثُو م٣ز ثأل -ٗ َ: ٗلجر ثُؼِْ ثإل٢ُٜ ثُذ٣ٖ ٣وُٞٞ ٝثة

 صوغ.

ُددٕٞ دجإلدجف٤ددز كدددال  -٘ ُدد٠ هللا  ٣ٝوٞ ِددْ إ ٌددذز ثُظ ُددذ٣ٖ ٣صددنفٕٞ د٘ ؿددالر ثُؾذن٣ددز: ث

ًجُصدالر ٣قنٕٓٞ ٓج ػِْ صقن٣ٔٚ دجُعنٝمر  ٝال ٣ٞؽذٕٞ ثُلنثةط ثُٔؼِٞٓز دجُعدنٝمر 

 ٝثُص٤جّ؛ المصلجع ثُض٤ٌِق  ٝٓغِْٜ ثإلدجف٤ز ٖٓ ؿالر ثإلمؽجء.

ُد مٝه كد٢  -ٙ ؿالر ثُنثكعز: ثُذ٣ٖ ٣ؼضو ٕٝ ثإل٤ُٜز ُـ٤ن هللا  ًجُؼ٤٣ِٖٞ ك٢ ػِد٢  ٝث

ًددجُز  ٝ  ٓددٖ ٣ؼضودد ٕٝ خطددا ثُن ًددذُي  ٔددضْٜ  ٝ ثُقددجًْ دددآن هللا  ٝغٞثةددق ثُذجغ٤٘ددز كدد٢  ة

  ًجُوجد٣ج٤ٗز ٝثُذٜجة٤ز  ًٝذث ٖٓ ٣ؼضو ٕٝ صقن٣ق ثُودنإٓ  -ملسو هيلع هللا ىلص-٣ؼضو ٕٝ دؼغز ٗذ٢ دؼ  دمحم 

 ًٝذُي ٖٓ ٣نكؼٕٞ ثألةٔز ٝثأل٤ُٝجء كٞم ثألٗذ٤جء ٝثُٔن٤ًِٖ.

ٓددجٕ   -1 ٜددذث ثُو ٓددج ٓطِوددج  ٝ ُ ًددال٤ٓز ؿ٤ددن لددجُقز: إ ٓددٖ ٣ؼضودد ٕٝ  ٕ ثُشددن٣ؼز ثإل

ِهٛج  ّٞ ٝ ٣ؾ ٝ ٣ٌج٣ٜٝج دٜج   َ ػ٤ِٜج ننثةغ ثُذشن ثُٞظؼ٤ز    ٝ ٣ِوّ ثٌُجكز دٜج ٣ٝقنّ ٣ٝلع

 ٣ٌٝ٘نٙ ٖٓ  لِٚ. -ًذقجٗٚ ٝصؼج٠ُ-   ٝ ٣ؾق  فٌْ هللا -صؼج٠ُ-ػ٤ِْٜ ننع هللا 

 ٖٓ ٣ؼضو  دٌٔجٝثر ثَُِٔ ٝػ ّ ًلن ث٤ُٜٞد ٝثُ٘صجمٟ ٝؿ٤نْٛ. -1

ٜدج  إال  ٕ ظدجدػ  ٌد٘ز كد٢ صٌل٤دن ثُٔلدجُق ُِقدن ك٤ ٛدَ ثُ ِدق   ٔدج ال ٣لض ٛذٙ ثٌُٔجةَ ٓ

٘دٞع ٝثُ ٓدز ثُلنم كد٢ صٌل٤دن ثُ ِدْ ددٚ دد٤ٖ ثُؼج ٓدن ٝثًضلجظدز ثُؼ ٛدٞ ثٗضشدجم ثأل ٘د ْٛ  ؼد٤ٖ ػ

 َ ٖ ثُ ٣ٖ دجُعنٝمر  كٖٔ خجُق ٓج ثٗضشن ػِٔٚ د٤ًٖ  ٞ ٓج ٠ٌٔ٣ دجُٔؼِّٞ ٓ ٝثُلجلز  ٝٛ
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ث٤ٌُِٖٔٔ ك٢ ٌٓجٕ ٓؼ٤ٖ ٝهٓجٕ ٓؼ٤ٖ ًلن دؼ٤٘ٚ؛ ُو٤جّ ثُقؾز دٚ ػ٠ِ ًَ  ف  إال  ٕ صد ٍ 

أل١ ًذخ آخن  ٝ ٓج ٓج ُْ ٣٘ضشن ػِٔٚ د٤ٖ  ثُونثةٖ ػ٠ِ ف ثعضٚ ك٢ ثإلًالّ  ٝ ػ ّ ػِٔٚ

َ كال ٣ٌلن فض٠ صوجّ ػ٤ِٚ ثُقؾز ثُض٢  ٙ ثٌُٔجة ٖ ٛذ ٞ ًجٕ ٓ ٖ ك٢ ٌٓجٕ ٓج ُٝ ّ ث٤ٌُِٔٔ ػٔٞ

٣ٌلن ثُٔلجُق ُٜج  ك٤لنم ك٢ ٛذث ثُ٘ٞع  ٖٓ ثٌُٔجةَ د٤ٖ ًلن ثُ٘ٞع ًٝلن ثُؼد٤ٖ  دلدالف 

ٛدَ ٓج ثٗضشن ػِٔٚ كال كنم  دَ ٣ٌلن ٗٞػج ٝػ٤٘ج  ٖٝٓ ٛ٘ج ٣ض ذ٤ٖ ُي  ٕ صٌل٤ن ثُـالر ٖٓ  

ثُذ ع ًـالر ثُنٝثكط ٝؿالر ثُؾ٤ٜٔز ٝثُلالًلز ٝٗقْٞٛ ٖٓٔ مًنٗج ٛٞ دجُؼّٔٞ دال كنم 

 د٤ٖ ثُ٘ٞع ٝثُؼ٤ٖ  ألٕ ثُؼِْ ه  ثٗضشن.

ًدضونثء  ٌدخ ث ٛدٞ دق ٔدج  ٘دج إٗ ٝٓج مًنٗجٙ ٖٓ ثألٓغِز ك٢ ًلن ٛذٙ  ثُطٞثةدق ٗٞػدج ٝػ٤

ُدذالد ثُٞثهغ ثُذ١ ٗشجٛ ٙ ك٢ هٓجٗ٘ج ٌٝٓجٗ ٘ج  ٝٛٞ ًذُي ك٢ ثألؿِخ ثألػْ ػذن ثُؼصٞم ٝث

ٜدج كد٢ دؼدط ثألهطدجم  ثُٔلضِلز  إال  ٕ مُي ال ٣ؼ٢٘  ٗٚ إٕ ٝؽ  ٖٓ ٣قضَٔ ؽِٜٚ دش٢ء ٓ٘

ُدذالد  ٓدٖ ث ٔدجٍ كد٢ ًغ٤دن  كال د  ٖٓ صٌل٤نٙ دؼ٤٘ٚ  دَ مدٔج ٝؽ  ك٢ دؼط ٛذٙ ثٌُٔجةَ ثفض

ٓدج ٓغَ ٌٓاُز ػ ّ ًلن ث٤ُٜٞد ٝثُ٘صجمٟ  كئٕ ثُشذٜز ك٤ٜ ج صوٟٞ ُ ٟ ًغ٤ن٣ٖ ٖٓ ؽدنثء 

ٔدٞدر  ٓدٖ ثُٔقذدز ٝثُ ٣عَِ دٚ ثُٔؾنٕٓٞ ثُوٗجدهز  ٝٓج ٣ٔٞٙ دٚ ٓشج٣خ ثُعدالٍ  صذدجػْٜ 

٤ٖٔ  -دقٔ  هللا-ٝثٌُٔجٝثر د٤ٖ ٛذٙ ثَُِٔ  ٝإٕ ًجٕ ثألٓن ال ٣وثٍ  ٌِد ٓدٖ ثُٔ ُ ٟ ثألًغن٣دز 

 ٖٓ ثٌُٔجةَ ثُٞثظقز ثُذ٤٘ز.

ٓدْٜ٘   كْٜ ٣ؼضو ٕٝ دال ني  ٕ ثإلًالّ ٛٞ ثُ ٣ٖ ثُقن ٝٓج ًٞثٙ دجغَ فض٠ ثُلٌجم 

ٜدٞد ٝثُ٘صدجمٟ ٣ٌٝلدنْٜٝٗ   -فض٠-ُٝٞ ًجٗٞث  ٓدٖ ث٤ُ ٛدٕٞ ثٌُلدجم  ٜدْ ٣ٌن ٕٞ إال  ٗ ال ٣صِد

ٌدٔٞٗٚ  ٓدج ٣ ٌُٖٝ ثُشذٜز ٣ٌٖٔ  ٕ ص خَ دؼدط ثُطٞثةدق ثُضد٢ صشدندش ٓذدجدا ثُؼِٔج٤ٗدز ٝ

ِد٠  ٣دز  ٓدٖ ثُشدؼجمثس  ٝػ ٓدز دجُٞف ر ثُٞغ٤٘ز ٝٝف ر ثُٜالٍ ٝثُص٤ِخ ٝٗقٞٛج  فدجٍ كئهج

ُدٚ  لَدَن -صؼدج٠ُ-ثُقؾز ك٢ ٓغَ ٛذٙ ثٌُٔاُز دضالٝر ث٣٥دجس ثُوجغؼدز كد٢ ًلدنْٛ  ًوٞ ًَ : )َُوَد ْ 

ددُظ عاَلعَددُز ()ثُٔجةدد ر: ُِ َ عَج َّٕ ثَّللَّ َٖ هَددجُُٞث إِ َٞ 1ٖثَُّددِذ٣ ُٛدد  َ َّٕ ثَّللَّ َٖ هَددجُُٞث إِ لَددَن ثَُّددِذ٣ ًَ ٚ: )َُوَدد ْ  ُدد (  ٝهٞ



 الفرقة الثانية -مادة أصول الدعوة                                                                    معهد شيخ اإلسالم العلمي

- 71 - 

 

َْ ()ثُٔجةدد ر دْن٣َ َٓ  ُٖ ـُ ثدْد د٤ ٌِ َٔ ْٕ 1ٕ:ثُْ َ  َٕ ٣ُِن٣دد ُٝ َٝ  ِٚ ِِ ًُد ُم َٝ  ِ َٕ دِدجَّللَّ لُددُنٝ ٌْ َ٣ َٖ َّٕ ثَُّدِذ٣ ٚ: )إِ ُد (  ٝهٞ

 َٖ ْٕ ٣َضَِّلذُٝث د٤َْ َ  َٕ ٣ُِن٣ ُٝ َٝ لُُن دِذَؼُْط  ٌْ َٗ َٝ ُٖ دِذَؼُْط  ِٓ َٕ ُْٗؤ ٣َوُُُٞٞ َٝ  ِٚ ِِ ُمًُ َٝ  ِ َٖ ثَّللَّ هُٞث د٤َْ دَي  ٣ُلَّنِ ُِ مَ

َٕ فَ  ٌَجكُِنٝ ذ٤ِالً .  َُُٝتَِي ُُْٛ ثُْ ٤٘جً( )ثٌُ٘جء:ًَ ِٜ ُٓ َٖ َػذَثدجً  ٌَجكِِن٣ ِْ ُِ َٝ َْػضَ َْٗج   (.ٔ٘ٔ-ٓ٘ٔوّجً 

ٝ ٓج ٌٓاُز ؿالر ثُصٞك٤ز  كئٗٔج ٗوص  دضٌل٤ن ٖٓ لنؿ دصنف ثُؼذجدر دِلع ثُؼذدجدر 

ٍ:  ٗج  ُأل٤ُٝجء  ٝ دجُقٍٞ ٝثالصقجد ًٖٔ هجٍ ُذؼط إخٞثٗ٘ج:  ٗج  ػذ  ث٢ُُٞ ثُلال٢ٗ  ٖٝٓ هج

ٙ ػ٤ ٘ج  ٝ ٓج  ٕ ٣صنف ثُؼذجدر فو٤وز دٕٝ  ٕ ٣ون دذُي ُلظج ًٖٔ ٣ٌاٍ هللا كال ني ك٢ ًلن

ٚ: ٛذٙ ػذجدر َٗلََن ٖٓ مُي ٝ ٌٗن  ٗٚ ٣ؼذ ْٛ   ؿ٤ن هللا ثُٔ د ٝثُشلجء ٝٗقٞ مُي  كئمث ه٤َ ُ

ٜددذث ال ٗشدي  ًدد٤ِز  ك ٘د ٙ ٝ ٛددْ ػ ٗدج-ددَ  ِدد٠  -كدد٢ دالد ٓددز ثُقؾدز ك٤ددٚ ػ ُد٠ إهج كدد٢ ثُقجؽددز إ

ُ ٕ ٙ دؼ٤٘ٚ  ٝإ َ صٌل٤ن ْ ٣ٞؽ  خالف ػ٘   َٛ ثُقن ك٢ ًلن ثُ٘ٞع ك٢ ٗقٞ ٛذٙ ثُٔلجُق هذ

 ثٌُٔجةَ.

َ ثٌُِٔٔز ثُؼند٤ز ثٌُؼٞد٣ز ٣ظٜن ؽ٤ِج  ٕ ثُقؾز هجٓش دٜذث ػ٠ِ ًَ  ف    ٝك٢ دالد ٓغ

ُدي  ٓدٖ ٗشدا كد٢ م ُدي  ِدٞ هدجٍ م ٌدجةَ ثُضٞف٤د   ك ٘دجى ؽ٤ٔؼدج لدـ٤نْٛ ًٝذ٤دنْٛ ٓ ِدْ ثُ إم ٣ؼ

 .-ٝهللا  ػِْ-ثُٔؾضٔغ كئٗٚ ٣ٌلن دؼ٤٘ٚ 

مظ٢ -دؼ   ٕ مًن  ٕ ٓجٗؼ٢ ثُوًجر ك٢ ػٜ   د٢ دٌن  -مفٔٚ هللا-إلٓجّ ثُلطجد٢ هجٍ ث

ًدجر  -هللا ػ٘ٚ ْٛ  َٛ دـ٢ ػ٠ِ ثُقو٤وز: " كئٕ ه٤َ ٤ًق صاُٝش  ٓن ثُطجةلز ثُض٢ ٓ٘ؼش ثُو

٤ٖٔ كد٢  ٌِد ٓدٖ ثُٔ ػ٠ِ ثُٞؽٚ ثُذ١ مٛذش إ٤ُٚ ٝؽؼِضْٜ  َٛ دـ٢؟ َٝٛ إمث  ٌٗنس غجةلدز 

 ؼٞث ٖٓ  دثةٜج ٣ٌٕٞ فٌْٜٔ فٌْ  َٛ ثُذـ٢؟ هٓجٗ٘ج كنض ثُوًجر ٝثٓض٘

  ٖ٤ٔ ٌدِد ٔددجع ثُٔ ًددجكنث دئؽ ًددجٕ  ٓدجٕ  ٛددذٙ ثأله ًددجر كدد٢  ٌددن كدنض ثُو ٓددٖ  ٗ ٘دج: ال كددئٕ  هِ

ٝثُلنم د٤ٖ ٛؤالء ٝ ُٝتي  ْٜٗ إٗٔج ػذمٝث ألًذجح ٝ ٓٞم ال ٣ق ط ٓغِٜج ك٢ ٛذث ثُوٓجٕ  

دجٌُ٘خ  ٜٝٓ٘ج  ٕ ثُودّٞ  ٜٓ٘ج هنح ثُؼٜ  دوٓجٕ ثُشن٣ؼز ثُذ١ ًجٕ ٣وغ ك٤ٚ صذ ٣َ ثألفٌجّ
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ًجٗٞث ؽٜجالً دآٞم ثُ ٣ٖ ًٝجٕ ػٜ ْٛ دجإلًالّ هن٣ذج ك خِضْٜ ثُشذٜز كؼذمٝث.. كآج ث٤ُّٞ 

ٜدج ثُلدجن  ًدجر فضد٠ ػنك ِدْ ٝؽدٞح ثُو ٤ٖٔ ػ ٌِد ًدضلجض كد٢ ثُٔ ًدالّ ٝث ٝه  نجع د٣ٖ ثإل

 ٝثُؼجّ  ٝثنضنى ك٤ٚ ثُؼجُْ ٝثُؾجَٛ  كال ٣ؼذم  ف  دضا٣َٝ ٣ضاُٝٚ ك٢ إٌٗجمٛج. 

ٖ  ٓٞم ثُ ٣ٖ إمث ًجٕ ػِٔٚ  َ ٖٓ  ٌٗن ن٤تج ٓٔج  ؽٔؼش ثألٓز ػ٤ِٚ ٓ ًٝذُي ثألٓن ك٢ ً

ٗددج  ٓددٖ ثُؾ٘جددز ٝصقددن٣ْ ثُو ٌدجٍ  ٔدي ٝلددّٞ ندٜن مٓعددجٕ ٝثالؿض ٞثس ثُل ٓ٘ضشدنث ًجُصدِد

ٝثُلٔن ٌٝٗجؿ مٝثس ثُٔقجمّ  ٝٗقٞٛج ٖٓ ثألفٌجّ إال  ٕ ٣ٌٕٞ مؽال ف ٣ظ ػٜ  دجإلًالّ 

ٙ كئٗٚ إمث   ٌٗن ن٤تج ٜٓ٘ج ؽٜال دٚ ُْ ٣ٌلن  ًٝجٕ ًذ٤ِٚ ًذ٤َ  ُٝتي ثُوّٞ ٝال ٣ؼنف ف ٝد

 ك٢ دوجء ثًْ ثُ ٣ٖ ػ٤ِٚ.

ِد٠  ٔدن ر ػ ٌدجؿ ثُ ِدْ ثُلجلدز ًضقدن٣ْ ٗ ٓدٖ غن٣دن ػ ٓدج  ٔدجع ك٤دٚ ٓؼِٞ ٝ ٓج ٓج ًجٕ ثإلؽ

ّ كئٕ  ٚ مُي ٖٓ ثألفٌج ٕ ُِؾ ر ثٌُ ى  ٝٓج  نذ ٕ ثُوجصَ ػٔ ث ال ٣نط ٝ  ػٔضٜج ٝخجُضٜج  ٝ 

  دَ ٣ؼذم ك٤ٜج ُؼ ّ ثًضلجظز ػِٜٔج ك٢ ثُؼجٓز"ثٛ ٖٓ  ٌٗنٛج ال ٣ٌلن
()ٔ 

ًدجٕ  ٜدج  إمث  ٜدج ؽجفد ث ُٞؽٞد هجٍ ثدٖ ه ثٓز: "ال خالف د٤ٖ  َٛ ثُؼِْ ك٢ ًلن ٖٓ صنً

ًدالّ  ٝثُ٘جندب دـ٤دن  ٖٓٔ ال ٣ؾَٜ ٓغِٚ مُي  كئٕ ًجٕ ٖٓٔ ال ٣ؼنف ثُٞؽٞح  ًق ٣ظ ثإل

ٝ دجد٣ز دؼ٤ ر ػٖ    ّ ف مُي  ٝصغذش دثم ثإلًال ثألٓصجم ٝ َٛ ثُؼِْ  ُْ ٣ ُقٌْ دٌلنٙ  ٣ٝ ُؼنَّ

ُٚ  دُز ٝؽٞدٜج  كئٕ ؽق ٛج دؼ  مُي ًلن  ٝ ٓج إمث ًجٕ ثُؾجف  ُٜج ٗجنتج ك٢ ثألٓصجم د٤ٖ 

 َٛ ثُؼِْ  كئٗٚ ٣ٌلن دٔؾند ؽق ٛج"ثٛ 
()ٕ

. 

 ّ ٍ ثدٖ فو ٍ: إٕ هللا -مفٔٚ هللا-هج ٤٘ٚ  ٝ ٛٞ كالٕ إلٌٗجٕ دؼ -ػو ٝؽَ-: "ٝ ٓج ٖٓ هج

ٌدجّ خِودٚ   ٝ  ٕ دؼد  دمحم  -صؼج٠ُ- ٕ هللا  ٓدٖ  ؽ ٌدْ  ٌد٠ ددٖ  -ملسو هيلع هللا ىلص-٣قدَ كد٢ ؽ ٗذ٤دج ؿ٤دن ػ٤

                                                 

(
1

م.1(مغؼالمسـم"ذرحمعلؾؿ"مظؾـقويمجوم

(
2

 .2("ادلغين"مجوم
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ٌدٖ  ٓن٣ْ  كئٗٚ ال ٣لضِق ثع٘جٕ ك٢ صٌل٤نٙ ُصقز ه٤جّ ثُقؾز دٌَ ٛذث ػ٠ِ ًَ  ف   ُٝٞ  ٓ

ٚ"ثٛ  ٕ ٣ٞؽ   ف  ٣ ٣ٖ دٜذث ُْ ٣ذِـٚ هػ خالكٚ ُٔج ٝؽخ صٌل٤نٙ فض٠ صوّٞ ثُقؾز ػ٤ِ
ٔ
. 

:ٖ  عج٤ٗجً: ٓج ٣ذ ع ك٤ٚ ثُٔلجُق دجالصلجم ٣ٝلضِق ػ٠ِ صٌل٤نٙ دجُؼ٤

ٓدٖ  ٌد٘ز كد٢  لدَ ًِد٢  ٛدَ ثُ ٜدْ   ٔدجال ثُٔلدجُلٕٞ ُل ٔدجٕ إؽ ْٝٛ ثُٔونٕٝ دالدٍٞ ثإل٣

ٔدجٕ  ٝثالػضودجد كد٢  ٔدجٕ  ٝثُٞػد  ٝثإل٣ ًدٔجء ٝثُصدلجس  ٝثُود م  ٝثإل٣  لٍٞ ثالػضوجد ًجأل

 ثُصقجدز.

 ٖٝٓ  ٓغِز ٛذث ثُ٘ٞع:

ٛدؤالء هد  ثٗونظدٞث إال دؼدط  -ٔ ثُٔؼضوُز: ثُذ٣ٖ ٣غذضٕٞ ثألًٔجء ٣ٝ٘لٕٞ ثُصلجس  ٝ

 ثُؼوال٤٤ٖٗ ثُٔضاعن٣ٖ دْٜ ك٢ دؼط ثُؾجٓؼجس.

ُددذ٣ٖ ٣ٌلددنٕٝ ثُصددقجدز  -ٕ ٌددخ ثٌُذ٤ددنر  -مظد٢ هللا ػددْٜ٘-ثُلدٞثمػ: ث ٣ٌٝلددنٕٝ ٓنص

 ضٌل٤ن.٣ٝلِ ٝٗٚ ك٢ ثُ٘جم  ٝٛؤالء ٓغَ ثإلدجظ٤ز ثُٔ٘ضشن٣ٖ دؼٔجٕ ٤ُٝذ٤ج  ًٝلنم ثُ

ٕ ثُصقجدز  -ٖ ٖ ٣ٌذٞ ْ ٣ٌٝذٕٞ -مظ٢ هللا ػْٜ٘-ثُنثكعز: ثُذ٣   ٝمدٔج ًلنٝث دؼعٜ

٘دٚ-٣ٝؼضود ٕٝ  ٕ  ٍٝ ثُلِلدجء ػِد٢  -مظ٢ هللا ػٜ٘ٔج- دج دٌن ٝػٔن  ٛدْ -مظد٢ هللا ػ ٝ  

ٕ دجُؼنثم ٝإ٣نثٕ ٝدؼط ثُؾٜٔٞم٣جس ثإلًال٤ٓز ك٢  ْ ثُٔ٘ضشنٝ ثإلٓج٤ٓز ثالع٘ج ػشن٣ز  ٝٛ

 آ٤ًج.

                                                 

(
1

م.3(ميفماظػصؾمجوم
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ِددْ هللا ًٝضجدددز ثُٔوددجد٣ن ٣ٝ٘لددٕٞ ٓشدد٤تضٚ ٝخِوددٚ ألكؼددجٍ ثُو م٣ددز -ٗ ُددذ٣ٖ ٣غذضددٕٞ ػ : ث

ٛدج   ٗدج ٝؿ٤ن ثُؼذجد  ٝٛذٙ ثُؼو٤ ر ُألًق ص٘ضشن د٤ٖ  ًٝجغ ٖٓ ٣ٌٕٔٞ دجُٔغول٤ٖ كد٢ دالد

 دَ ٣ٝ٘صنٛج دؼط ثُٔشج٣خ ثُذ٣ٖ ٣ضص مٕٝ ُِ ػٞر ك٢ دؼط ثُؾٔجػجس.

ْٜٓ٘ ثُٔ د ٣ٝذدقٕٞ ٣ٝ٘ذمٕٝ ثُصٞك٤ز: ثُذ٣ٖ ٣طٞكٕٞ دوذٞم ثأل٤ُٝجء ٣ٝطِذٕٞ  -٘

.ُْٜ 

ٍ ثُذ ػ٤ز  هٞثٍ ًلن٣ز  ٌُٖٝ ٌُغنر  ٙ ثألهٞث ٕ ٛذ ٖ ثُلالف   ـ ك٢ ٛذث ثُ٘ٞع ٓ ٝثُصق٤

ٛدَ ثُذد ع ؿ٤دن  ٓدٖ   ثُؾَٜ ٝثٗضشجم ثُذ ع ٝدّ ص٤ٔدو  لدقجح ثُؼوجةد  ثٌُلن٣دز ػدٖ ؿ٤دنْٛ 

َ إهجٓز ثُقؾز ػ٠ِ  ػ ْ هذ ْ ٝػٞثٜٓ ٖ إغالم ثٌُلن ػ٠ِ ػٜٔٞٓ ٔغالً ثٌُٔلنر ُْ ٣ٌٔ ٤جْٜٗ  ك

ِددّٞ  ٛدد٢ ٓض٤ٔددور دجُؼو٤دد ر ثٌُلن٣ددز ثُٔلجُلددز ُِٔؼ ٛددج  ٝ ًددجكنر داػ٤ددجٕ  كنثد ُدد مٝه غجةلددز  ث

دجُعنٝمر ًٔج ًذن ك٢ ثُ٘ٞع ثألٍٝ. ًٝذث ثإلًٔجػ٤ِ٤ز ٝثُذٜنر ٝثُوجد٣ج٤ٗز ٝثُذٜجة٤ز...  ٓج 

ْ ال ثُنٝثكط كٔج ك٢ ًضذْٜ ًجٌُجك٢ ٝؿ٤نٙ ًلن كال ٗوثع  ٌُٖٝ ًغ٤ن ْٜٓ٘ دَ ؽَ ػٞثٜٓ

ٔدضْٜ كد٢ ثُعدالٍ  ٝال ٣غذدش  ٕ  ِد ٕٝ ألة ٛدْ ٓو ٔدج  ٛدج  ٝإٗ ٣ؼنكٕٞ ن٤تجً ػٜ٘ج ٝال ػدٖ ؿ٤ن

 ثُقؾز ه  هجٓش ػ٠ِ  ػ٤جْٜٗ ك٢ ًخ  د٢ دٌن ٝػٔن ٓغالً.

ُذث  كجُنثؽـ ػ ّ صٌل٤ن ػٞثْٜٓ  ٝ ػ ّ صٌل٤نْٛ دجُؼّٔٞ  ٌٝٛذث ثُصٞك٤ز؛ كال ندي 

ٖ ٣ٞؽ   ك٤ْٜ ٖٓ ال ٣ؼضو ٛج  ٣ٝٞؽ  ك٤ٖٔ ٣ؼضو ٛج ٖٓ ٣ضاٍٝ ك٢ ًلن ًغ٤ن ٖٓ  هٞثُْٜ  ٌُٝ

 ثألدُز صاٝالً ال ٣صَ ك٢ فوٚ إ٠ُ  ٕ ٣ٌٕٞ ٓلجُلجً ٌُِٔضل٤ط ثُٔؼِّٞ دجُعنٝمر.

ٔدٚ هللا-٣وٍٞ ن٤خ ثإلًالّ ثددٖ ص٤ٔ٤دز  ًدٍٞ هللا -مف ِدْ دجُعدنٝمر  ٕ م -: "ٝٗقدٖ ٗؼ

ٝال ثُٔٞثس ٝال ثألٗذ٤دجء ٝال ؿ٤دنْٛ ال دِلدع  ُْ ٣شنع ألٓضٚ  ٕ ٣ ػٞث  ف ثً ٖٓ ثألف٤جء -ملسو هيلع هللا ىلص

ثالًضؼجٗز ٝال دِلع ثالًضـجعز ٝال دـ٤نٛج  ًٔج  ٗٚ ُْ ٣شنع ُْٜ ثٌُؾٞد ٤ُٔش ٝال إ٠ُ ٤ٓش 

ٌدٖ  ٝٗقٞ مُي  دَ ٗؼِْ  ٗٚ ٠ٜٗ ػٖ مُي ًِٚ  ٝ ٗٚ ٖٓ ثُشنى ثُذ١ فنٓٚ هللا ٝمًُٞٚ  ُ
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ٌدٖ صٌل٤دنْٛ ددذُي فضد٠ ُـِذز ثُؾَٜ ٝهِز ثُؼِْ دآعجم ثُنًجُز ك٢ ًغ٤ن ٖٓ ث ُٔضاخن٣ٖ ُْ ٣ٔ

 "  ٛ .-ملسو هيلع هللا ىلص-٣ذ٤ٖ ُْٜ ٓج ؽجء دٚ ثُنًٍٞ 

ٓدٖ -مفٔٚ هللا-ٝهجٍ  ٣عجً  ٌدٞث  ُدذ٣ٖ ٤ُ ُدنٝثكط ث ٓدج ثُو م٣دز ثُٔودنٕٝ ددجُؼِْ ٝث  ٝ" :

٘ددٚ  ٔددٚ هللا-ثُـج٤ُددز ٝثُؾ٤ٜٔددز ٝثُلددٞثمػ  ك٤ددذًن ػ ٔدد  مف ٓددجّ  ف ٘دد٢ ثإل كدد٢ صٌل٤ددنْٛ  -٣ؼ

٤وز هُٞٚ ثُٔطِن  ٓغ  ٕ ثُـجُخ ػ٤ِٚ ثُضٞهق ػٖ صٌل٤ن ثُو م٣دز ثُٔودن٣ٖ مٝث٣ضجٕ  ٛذث فو

ٚ: ٓج  ػِْ هٞٓجً ننثً ٖٓ ثُلٞثمػ  عْ غجةلز ٖٓ  لقجدٚ ٣ْقٌٕٞ  دجُؼِْ ٝثُلٞثمػ  ٓغ هُٞ

ػ٘ٚ ك٢ صٌل٤ن  َٛ ثُذ ع ٓطِوجً مٝث٣ض٤ٖ فض٠ ؽؼِٞث ثُٔنؽتز دثخ٤ِٖ ك٢ مُي  ٤ُٝي ثألٓن 

 ًذُي.

ٚ ك٢ صٌل٤ن ٖٓ ال  ٣ٌلن مٝث٣ضجٕ  لقٜٔج ال ٣ٌلن  ٝمدٔج ؽؼَ دؼعْٜ ثُلالف ك٢ ٝػ٘

صٌل٤ن ٖٓ ال ٣ٌلن ٓطِوجً  ٝٛٞ ٓلطا ٓقط  ٝثُؾ٤ٜٔز ػ٘  ًغ٤ن ٖٓ ثٌُِق ٓغدَ ػذد  هللا 

ٓدٖ ثُغ٘ضد٤ٖ  ٌدٞث  ٔد  ٝؿ٤دنْٛ  ٤ُ ٓدٖ  لدقجح  ف دٖ ثُٔذجمى  ٣ًٝٞق دٖ  ًذجغ  ٝغجةلدز 

ٓدز  ددَ  ٛدذٙ ثأل ٜدج  ٛدْ ثُلدٞثمػ ٝثٌُذؼ٤ٖ كنهز ثُض٢ ثكضنهدش ػ٤ِ ٛدؤالء  ٘د   ٛدذٙ ػ  لدٍٞ 

 ٝثُش٤ؼز ٝثُٔنؽتز ٝثُو م٣ز.

ًددجٗٞث  ٜدْ  ٌد٘ز ٝثُقدد ٣ظ  ٗ ٔدز ثُ ٓددز  ة ٔدداعٞم ػدٖ ػج ٛدٞ ثُ ٔد   ٝ ٔداعٞم ػددٖ  ف ٛدذث ثُ ٝ

ٍ: إٕ هللا ال ٣ُنٟ ك٢ ث٥خنر  كٜٞ ًجكن   ٖ هج ٞ ًجكن  ٝٓ ٍ ثُونإٓ ٓلِٞم كٜ ٕ: ٖٓ هج ٣وُٞٞ

 ٝٗقٞ مُي.

ْ ك٢ ٛذث ٞ ٗصن ثٌُؾو١ ػٜ٘ ٍ:  عْ ف٠ٌ  د ٖ:  ف ٛٔج:  ٗٚ ًلن ٣٘وَ ػٖ ثُِٔز  هج ه٤ُٞ

ِد٠  ٛدذث هدجُٞٙ ػ ُدذُي هدجٍ ثُلطدجد٢: "إٕ  ٗدٚ ًلدن ال ٣٘ودَ  ٝ ٝٛٞ هٍٞ ثألًغن٣ٖ  ٝثُغج٢ٗ:  

ُدز صٞؽدخ  ٍ: "ًٝذخ ٛذث ثُض٘جهع صؼجمض ثألدُز  كدئْٜٗ ٣دنٕٝ  د ًذ٤َ ثُضـ٤ِع" إ٠ُ  ٕ هج
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ٓدٖ  إُقجم  فٌجّ ثٌُلن دْٜ  عْ إْٜٗ ٣نٕٝ ٖٓ ثألػ٤جٕ ثُذ٣ٖ هجُٞث صِي ثُٔوجالس ٖٓ هجّ ددٚ 

 ثإل٣ٔجٕ ٓج ٣ٔض٘غ ٓؼٚ  ٕ ٣ٌٕٞ ًجكنثً ك٤ضؼجمض ػ٘ ْٛ ثُ ٤ُالٕ.

ُد٤ٖ كد٢  ُلدجظ  ٓدج  لدجح ثألٝ ٔدز  ًدالّ ثألة ٔدّٞ كد٢  ٝفو٤وز ثألٓن  ْٜٗ  لجدْٜ ك٢  ُلدجظ ثُؼ

ٞ ًجكن  ثػضو  ثٌُٔضٔغ  ٕ ٛذث  ٍ ًذث كٜ ْ هجُٞث: ٖٓ هج ّ ك٢ ٗصٞن ثُشنع ًِٔج م ٝٛ ثُؼٔٞ

ٗدغ هد  ص٘ضلد٢ كد٢ فدن ث ُدٚ ندنٝغ ٝٓٞث ُدْ ٣ضد دنٝث  ٕ ثُضٌل٤دن  ُدٚ  ٝ ٓدٖ هج ٌدَ  ُِلع نجَٓ ُ

ٕ صٌل٤ن ثُٔطِن ال ٣ٌضِوّ صٌل٤ن ثُٔؼ٤ٖ إال إمث ٝؽ س ثُشنٝغ ٝثٗضلش ثُٔٞثٗغ.  ثُٔؼ٤ٖ  ٝ 

ّ  فٔ  ٝػجٓز ثألةٔز ثُذ٣ٖ  غِوٞث ٛذٙ ثُؼٔٞٓجس ُْ ٣ٌلِّنٝث  ًغن ٖٓ صٌِْ  ٣ذ٤ٖ ٛذث  ٕ ثإلٓج

 الّ دؼ٤٘ٚ".دٜذث ثٌُ

ِدد٠  ٕ هللا ال ٣ؼددذح  فدد ثً إال دؼدد  إدددالؽ  ٌدد٘ز هدد  دال ػ ٍ: "ٝ ٣عددجً كددئٕ ثٌُضددجح ٝثُ ٝهددج

ٕ دؼط ثُضلص٤َ ُْ ٣ؼذدٚ  ٚ ؽِٔز دٝ ٖ دِـض ٚ م ًجً  ٝٓ ْ ٣ؼذد ٚ ؽِٔز ُ ٖ ٣ْ صذِـ ثُنًجُز  كٔ

 إال ػ٠ِ إٌٗجم ٓج هجٓش ػ٤ِٚ ثُقؾز ثُنًج٤ُز".

ِددد٠  ٌددد٘ز ٝثُؾٔجػدددز ٓضلودددٕٞ ػ ٛدددَ ثُ  ٝ" :ٍ  ٕ ثُٔؼدددنٝك٤ٖ ددددجُل٤ن ًجُصدددقجدز ٝهدددج

ن  ف  ْٜٓ٘ كعدالً ػدٖ  ٕ  ٌَّ ثُٔؼنٝك٤ٖ ٝؿ٤نْٛ ٖٓ  َٛ ثُؾَٔ ِٝلل٤ِّٖ ٖٓ ثُؾجٗذ٢ ال ٣ُلَ

 ٣ٌلن".

٘دجكوٕٞ ثُ٘لدجم ثألًذددن  ٝ ُٝتدي ًلدجم كدد٢  ٓدٖ ثُٔذض ػددز ٓ ِدْ دددإ ًغ٤دنثً  ٓدغ ثُؼ " :ٍ ٝهدج

َ ٖٓ ثُ٘جم  كٔج  ًغن ٓج ٣ٞؽ  ك٢ ثُنثكعز ٝثُؾ٤ٜٔز  ْ هٗجدهز ٓ٘جكوٕٞ  ثُ مى ثألًل ٝٗقٞٛ

ٌددٕٞ  لدَ هٗ هضددٚ ػدٖ ثُصددجدت٤ٖ  ٔدٖ ٣ ٘دجكو٤ٖ ثُوٗجدهددز ٓ ٓددٖ ثُٔ ٛدٞ  ٛدذٙ ثُذدد ع  ددَ  لددَ 

ُد٠  ٕ  ٝثُٔشن٤ًٖ  كٜؤالء ًلجم ك٢ ثُذجغٖ  ٖٝٓ ػِْ فجُٚ كٜٞ ًجكن ك٢ ثُظجٛن  ٣عجً" إ

ٓدٖ ثٌُل    د جم ال ٣ ٗدٚ  ٌدْ دا ٍ: "كضٌل٤ن ثُٔؼ٤ٖ ٖٓ ٛؤالء ثُؾٜجٍ ٝ ٓغجُْٜ دق٤ظ ٣ق ؾدٞه هج
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ٜدْ ٓلدجُلٕٞ  ٜدج  ٗ ًدج٤ُز ثُضد٢ ٣ضذد٤ٖ د ِد٠  فد ْٛ ثُقؾدز ثُن ثإله ثّ ػ٤ِٚ إال دؼد   ٕ صودّٞ ػ

 ُِنًَ  ٝإٕ ًجٗش ٛذٙ ثُٔوجُز ال م٣خ  ٜٗج ًلن.

ٓددٖ دؼدط  ٝدؼددط  ٓددغ  ٕ دؼدط ثُذدد ع  ند   ٘د٤ٖ  ٌدالّ كدد٢ صٌل٤دن ؽ٤ٔددغ ثُٔؼ٤ ٛدذث ثُ ٝ

٣ٌلن  ف ثً ٖٓ ث٤ٌُِٖٔٔ ثُٔذض ػز ٣ٌٕٞ ك٤ٚ ٖٓ ثإل٣ٔجٕ ٓج ٤ُي ك٢ دؼط  ك٤ِي ألف   ٕ 

ُدْ ٣دوٍ  ٗدٚ د٤ود٤ٖ  ٓدٖ عذدش إ٣ٔج ٝإٕ  خطا ٝؿِػ فض٠ صوجّ ػ٤ِٚ ثُق ر ٝصُذ٤ََّٖ ُٚ ثُٔقؾدز  ٝ

ػ٘ٚ دجُشي  دَ ال ٣وٍٝ إال دؼ  إهجٓز دجُقؾز ٝإهثُز ثُشذٜز"  ٛ 
()ٔ

. 

ِدوّ  ٓدٖ ٣ ٌدْ  ٌدجةؾ ثُلدالف كد٢ ف ٓدٖ ثُلدالف ؿ٤دن ثُ ٘دٞع  ٛدذث ثُ ٣ٝ٘ذـ٢  ٕ ٣د خَ كد٢ 

ٛدذث ثُ٘جى دوجٕٗٞ  ِد٤ْٜ  كدال ندي  ٕ  ٔدٚ ػ ٓلجُق ُشن٣ؼز ثإلًالّ ك٢ ثُضشن٣غ ثُؼدجّ ٣ٝقض

 ثألٓن ٖٓ ثٌُلن ثألًذن  ٝ ٓج صٌل٤ن ثُٔؼ٤ٖ كٔذ٘جٙ ػ٠ِ ثًض٤لجء ثُشنٝغ ٝثٗضلجء ثُٔٞثٗغ.

عجُغجً: ٓج ٣ُذ ع ك٤ٚ ثُٔلجُق ٖٓ ثالصلجم ػ٠ِ ػ ّ صٌل٤نٙ
(ٕ)

: 

                                                 

(
1

م(مباخؿصار.501م-م414م-م12(ماظػؿاوىم)م

(
2

(موعـماظؿقدؾماظؾدسلمبطؾبماظدساءمعـماألعقاتمواظغااؾنيمطؼقهلؿ:مؼوامدوقديمصوالنمادعماأمظول،مصفوذامذور مأصوغرممممممممم

امالمؼشرع،مصؼدمذظؽمألغفمذرؼعةمإىلماظشر ماألطربموالمُؼؽػ رمصاحؾف،مألغفمملمؼصػرماظعؾادةمظغريماأ،موإ امخاربمادلقتممب

مأنمعراتبماظؿقدؾمشريمادلشروعمثالث:ذق ماإلدالمميفم)ضاسدةمجؾقؾة(:مم

أنمؼدسقمشريماأموػقمعقتمأومشاابمدقاءمأطانمعـماألغؾقاءمواظصواحلنيمأممشريػوؿ،مؼؼوقل:مؼوامدوقديمصوالنمممممممإحداػا:م

أنمؼؼقل:ماشػرمظولموتوبمسؾوٓل،مطؿوامممممأشـينمأومأغامأدؿفريمبؽمأومأدؿغقثمبؽمأوماغصرغلمسؾكمسدوي.موأسظؿمعـمذظؽم

مذر مبفؿ،موإنمطانمؼؼعمطـريمعـماظـاسميفمبعضف. مؼػعؾفمرااػةمعـماجلفالمادلشرطني،مصفذا

أنمؼؼالمظؾؿقتمأوماظغاابمعـماألغؾقاءمواظصاحلني:مادعماأمظلمأومادعمظـامأومادألماأمظـا،مطؿامتؼقلماظـصارىماظـاغقة:

مصفذامالمؼلرتؼبمسا ملمأغفمشريمجاازموأغفمعـماظؾدعماظيتمملمؼػعؾفامأحدمعـمدؾػماألعة"،موضوال:م"صعؾوؿمأغوفممممدلرؼؿموشريػا،

المجيقزمأنمؼلألمادلقتمذقؽًامموالمؼطؾبمعـفمأنمؼدسقماأموالمشريمذظؽ،موالمجيقزمأنمُؼشؽكمإظقفمذلءمعـمعصابماظدغقام

مضلمإىلماظشر .مواظدؼـ،موظقمجازمأنمُؼشؽكمإظقفمذظؽميفمحقاتف،مصإنمذظؽميفمحقاتفمالمؼػ
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ٔد ًدالّ ثددٖ ص٤ٔ٤دز  ٕ هدٍٞ  ف ِد٠ ػد ّ صٌل٤دن ه  ٓع٠ ٖٓ ًالّ ند٤خ ثإل ِدق ػ   ال ٣لض

 ٕٞ ٔدجٕ  ٣ٝلعِد ٔدن ٝػغ ٌدن ٝػ ُدذ٣ٖ ٣ودنٕٝ دلالكدز  دد٢ د ثُش٤ؼز ثُٔلعِز )ْٝٛ ثُو٣ ٣ز ث

ِددد٤ْٜ  ًدددذث ثُٔنؽتدددز-مظددد٢ هللا ػدددْٜ٘  ؽٔؼددد٤ٖ-ػ٤ِدددجً ػ ٝ  )
()ٔ

ٛدددؤالء ثألندددجػنر    ٝٓغدددَ 

ِدْ  ٛدَ ثُؼ ٓدٖ   ٝثُٔجصن٣ ٣ز ثُذ٣ٖ ٣ؤُٕٝٞ دؼط ثُصلجس دٕٝ دؼط  ٝٛؤالء ال ٗؼِْ  ف ثً 

ٔدٖ ٣و ٓدٖ ث٤ُٔدش  ٝ ثُـجةدخ ً ُد ػجء  ِدخ ث ٍٞ دضٌل٤نْٛ"  ٖٝٓ ٛذث ثُ٘ٞع إؽجهر ثُضًَٞ دط

٘دٚ  ٛدٞ ندنى  لدـن ال  ًذدن  ٝٓ ٍ: ٣ج ٤ً ١ كالٕ ثدعُ هللاَ ٢ُ  كٜٞ د ػز دال خدالف  ٝ ٣وٞ

ٔدجع ثددٖ ص٤ٔ٤دز ٝثددٖ  إٌٗجم  لَ  ٕ هللا ال ٣ُؼذح  ف ثً هذَ دِٞؽ ثُقؾز  ٝه  ٗوَ ػ٤ِدٚ ثإلؽ

 هٍٞ ؽٔجػجس ٖٓ ثُضٌل٤ن ٝثُضٞهق. فوّ  ٝٛذث ثُوٍٞ

 ك٢ ثٌُٔجةَ ثُؼ٤ِٔز -ٕ

ٌد٤تز  -ٔ ٛدٞ مددج ثُ٘ ٖٓ ٛذث ثُ٘ٞع ٖٓ ثُلالف ثُوٍٞ دؾٞثه مدج ثُلعدَ  ٝ ٕ ثُٔقدنّ 

ٟ ٛذث ػٖ ثدٖ ػذجى ٣ُٝنٟٝ مؽٞػٚ ػ٘ٚ  ٝه  ثًضلجظش ثألفجد٣ظ دضقن٣ٔٚ.  كوػ  ٣ُٝنٝ

ٓدٖ ؿ٤دن  -ٕ ٛدٞ هدٍٞ ٝٓ٘ٚ ثُوٍٞ دؾٞثه ننح ثُ٘ذ٤ذ ثٌٌُٔن ًغ٤نٙ  ٘دخ  ٝ ػصد٤ن ثُؼ

ـ:  ُن َفَنثّ  » َٛ ثُؼنثم  ٛٞ خالف ٗر ثُق ٣ظ ثُصق٤ ْٔ َُّ َخ ًُ َٝ ن   ْٔ ُن َخ ٌِ ٌْ ُٓ  َُّ ًُ»
()ٕ

. 

٘دٚ  ٝهد   -ٖ ٝٓ٘ٚ ثُوٍٞ دؾٞثه ٌٗجؿ ثُٔضؼز  ٝٛٞ هٍٞ ثدٖ ػذجى ٣ُٝنٟٝ مؽٞػٚ ػ

ُدْ  ٌد٘ز ٝ ٛدَ ثُ ٔدغ ػ٤ِدٚ   ٌدخ ؽدٞثهٙ ػدجّ ثُلدضـ  ٝ ؽ عذش ث٢ُٜ٘ ػ٘ٚ ك٢ ثُصدق٤ق٤ٖ  ٝٗ

 لجُق ك٤ٚ إال ثُش٤ؼز ثُنٝثكط.٣

                                                                                                                                     

أنمؼؼالمأدأظؽمبػالنمأومجباهمصالنمسـد مو قمذظؽماظذيمتؼدممسـمأبلمحـقػوةموأبولمؼقدوػموشريػؿوامأغوفممممممماظـاظـة:

ماظصوقابة،مبوؾمسودظقامسـوفمإىلماظؿقدوؾمبودساءماظعؾواسموشوريه"مأػوومممممممممممممممممم عـفولمسـوف،موتؼودممأؼضوًامأنمػوذامظوقسممبشوفقرمسـو

م(.م163صم-م160باخؿصارم)ص

(
1

م(.480،486/م121(ماظػؿاوىم)م

(
2

م(.2003(مرواهمعلؾؿم)م
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ٞ ٓصجدّ ُ٘ر ثُق ٣ظ  -ٗ ٍ ثُق٘ل٤ز  ٝٛ ٞ هٞ ٛٝ  ٢ُٝ ٕ ٍ دصقز ثٌُ٘جؿ دٝ ٚ ثُوٞ ٘ٓٝ

ـ:  ٤ُِّٜج كٌِ٘جُفٜج دَجغَ  »ثُصق٤ َٝ  ِٕ َقْش دـ٤َِْن إمْ ٌِ ُ ج ثٓن ُر ٗ َٔ «-عالعجً - ٣َُّ
()ٔ

. 

ُد٘ر ٝٓ٘ٚ ثُوٍٞ دؾٞثه ثُٔؼجهف  -٘ ٛدٞ ٓصدجدّ  ٛدٞ هدٍٞ ثددٖ فدوّ  ٝ ًٝٔجػٜج  ٝ

ـ: ؼَجِهفَ »ثُق ٣ظ ثُصق٤ َٔ ثُْ َٝ َن  ْٔ ثَُْل َٝ ثَُْقِن٣َن  َٝ َٕ ثُِْقَن  ضَِقُِّٞ ٌْ ثّ  ٣َ َٞ ض٠ِ  َهْ َّٓ ُ   ْٖ ِٓ  َّٖ ٌََُٗٞ٤َُ»
()ٕ

. 

ٌدٔز(  -ٙ ٝٓ٘ٚ ثُوٍٞ دؾٞثه صص٣ٞن مٝثس ثألمٝثؿ إمث ُْ ٣ٌٖ ُِصٞمر ظَ )ؿ٤دن ٓؾ

ٗدر فد ٣ظ ثُ٘ذد٢   ١ ؽٞثه ثُنًْ دج٤ُ   ٝٛٞ ٛدٞ خدالف  ٠ هللا -هٍٞ دؼط ثٌُِق  ٝ لِد

ْ ًدِد ُنهددز  -ػ٤ِددٚ ٝ ْٔ ُ ٌددٔز-كدد٢ ثُ٘ ٛددٞ هطؼددجً ؿ٤ددن ٓؾ ددِز : »-ٝ َٓ َّ ثُِْو٤َج ْٞ  ََندد ُّ ثَُّ٘ددجِى َػددذَثدًج ٣َدد

 َٕ ُمٝ ِ ّٞ َص ُٔ «ثُْ
()ٖ

. 

ُد ٣ٖ  -1 ٛدٞ هدٍٞ ثُشد٤خ ٗجلدن ث ٌدجء  ٝ ِد٠ ثُ٘ ُدذٛخ ثُٔقَِّدن ػ ٘دٚ ثُودٍٞ دضقدن٣ْ ث ٓٝ

ـ:  -مفٔٚ هللا-ثألُذج٢ٗ  ٞ خالف ثإلؽٔجع ثٌُجدن  ٝخالف ظجٛن ثُق ٣ظ ثُصق٤ ًٔج »ٛ  ٣ٌَُنُّ

ِٖ ٖٓ ٗجم؟  د٣ج هًجصٚ ٞثَم٣ ٌِ ِٞمًُٔج هللا دِ ٌُ٣ ٕ »
()ٗ

  كٜٞ لن٣ـ ك٢ ؽٞثه ُذي ثُٔقِن ٓغ 

 دثء هًجصٚ  ُْٝ ٣وَ دٜذث ثُضلصد٤َ دد٤ٖ ثُٔقَِّدن ٝؿ٤دن ثُٔقَِّدن ػدجُْ ػذدن ثُودنٕٝ ثألمدؼدز 

 ِْ.ػشنر ثُٔجظ٤ز ك٤ٔج ٗؼ

ٝٓ٘ٚ ثُوٍٞ دؼ ّ ٝؽٞح ثُطٔا٤ٗ٘ز ك٢ ثُنًٞع ٝثٌُؾٞد ٝثُنكغ ٖٓ ثٌُدؾٞد كد٢  -1

 ثُصالر  ٝٛٞ هٍٞ ثُق٘ل٤ز  ٝٛٞ خالف ٗر ف ٣ظ ث٢ٌُٔء لالصٚ.

                                                 

(
1

 وصققفماألظؾاغل.(،م1102(مرواهماظرتعذيم)م

(
2

م(مععؾؼًا.5509(مرواهماظؾكاريم)م

(
3

م(،مواظؾػظمظف.2109(،موعلؾؿم)5950(مرواهماظؾكاريم)م

(
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ٍ دؼط ثُٔؼجلن٣ٖ  ٕ صق ٣  ه م عجدش ٖٓ ثُٔجٍ ك٢ ثُٔعجمدز ال  -1 ٚ دال ني هٞ ٘ٓٝ

٘دذم ٝؿ٤د ِدٚ ثددٖ ثُٔ ُدذ١ ٗو ٔدجع ث ٘دٞث ػ٤ِدٚ ؽدٞثه صؼدجٓالس ٣لٌ ٛج  ٝٛٞ خدالف ثإلؽ نٙ  ٝد

 ثُذ٘ٞى ثُند٣ٞز  ٝٛٞ ٖٓ  دطَ ثُذجغَ.

ٓدٖ لدٞم  -ٓٔ ٝٓ٘ٚ دؼط لٞم صقو٤ن ثُٔ٘جغ  ٝصٞل٤ق ثُٞثهغ ًٔج ٣وغ كد٢ ًغ٤دن 

ٓددغ  ًدد    ًد   ٝ ثُوددٍٞ دؼدد ّ ٝؽدٞد ٓلج ٌدداُز ثُٔصددجُـ ٝثُٔلج ٌدجم ٓ ٓددغ إٗ ٌددنثس  صـ٤٤دن ثُٔ٘

 ٛذٙ ثُضصنكجس.صؼنض ث٤ٌُِٖٔٔ ٝثٌُِٔٔجس ُص٘ٞف ثألمٟ ٖٓ ؽنثء دؼط 

٘دجكو٤ٖ  ٜدٞد ٝثُ٘صدجمٟ ٝثُٔشدن٤ًٖ ٝثُٔ ٓدٖ ث٤ُ ٝٓغَ مُي صٞل٤ق ٝثهغ صٌُِّػ ثٌُلجم 

  ٖ٤ٔ ٌِد ٓدٖ ثُٔ ػ٠ِ ث٤ٌُِٖٔٔ هضالً ًٝلٌجً ٝص ٤ٓنثً ػ٠ِ آالف ثألدن٣جء دَ ٓال٤٣ٖ ثألدن٣دجء 

ٛدَ  ٓدٖ   ػ٠ِ  ٗٚ ثًضؼجٗز ؽجةور دجٌُلجم ٓغ ثٗضلجء ًَ ثُشنٝغ ثُض٢ ٝظؼٜج ٖٓ  ؽجه مُي 

ٜدْ ثُؼ ِْ  ًٝذث ٝلق  ػ ثء هللا ثُٔ٘جكو٤ٖ ثُذ٣ٖ ٣ص ٕٝ ػٖ ًذ٤َ هللا دٌَ ثُطنم ػ٠ِ  ٗ

ٓدٖ  ٝالر  ٓٞم ننػ٤٤ٖ صِوّ غجػضْٜ ٝػ ّ ٓلجُلضْٜ  ًٝذث ثُٔ ثكؼز ػٖ دؼط ثُٔنص ٣ٖ 

ثٌُُضّجح ٝثُٔلٌن٣ٖ ثُذ٣ٖ ٗطوٞث دجٌُلن ثُذٞثؿ دوػْ ػ ّ صٌل٤ن ثُٔؼ٤ٖ هذَ إهجٓز ثُقؾز ٓغ 

ٌجةَ ثُض٢ هجُٞٛج هجةٔز ػ٠ِ ًَ  ف  ًئٌٗجم ثُشن٣ؼز ٝثالًضٜوثء دجُونإٓ  ٕ ثُقؾز ك٢ ثُٔ

 ٝثٌُ٘ز.

ٔددّٞ  -ٔٔ ًددذ٤َ ثُلضددٟٞ ُؼ ِد٠  ِددن ثُِقد٠ كدد٢ ثُٞثهددغ ثُقددج٢ُ ػ ٘دٚ ثُوددٍٞ دؾددٞثه ف ٓٝ

ثُِٔضو٤ٖٓ ًٔج صوُٞٚ ٝصلؼِٚ دؼط ثُؾٔجػجس كئٗٚ خالف ٗر ثُق ٣ظ ثُصق٤ـ ك٢ ٝؽٞح 

 إػلجةٜج.

ٌدجم  -ٕٔ ٓدز ٝثُذد ع ٝٓ٘ٚ صالَ صدنى ثإلٗ ٓدنثض ثأل ًدز ٝ  ٌدجةَ ثُؼو٤د ر ٝث٤ٌُج كد٢ ٓ

 ٝثُٞالء ٝثُذنثء ًٔج صوُٞٚ ؽٔجػجس ػ ر  ٝ صؤلَ دؼط مُي.
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ٝٓ٘ٚ ثُ خٍٞ كد٢ ثألفدوثح ٝث٤ُٜتدجس ثُؼِٔج٤ٗدز دٕٝ ثُعدٞثدػ ثُشدنػ٤ز ثُٔضلدن  -ٖٔ

ٌدنر  ددَ ٝثٌُلن٣دز  ػ٤ِٜج ك٢ ثُذنثءر ٖٓ دجغِْٜ  دَ ٓغ ثٌٌُٞس ٝثإلهنثم دشدؼجمثصْٜ ثُٔ٘

ْ فن٣ز ثٌُلن. ف ٖ ػ٘ ٛ  ٤جٗجً ًضؼجٗن ثُٜالٍ ٝثُص٤ِخ ٝثُ ٣ٔونثغ٤ز ٝفن٣ز ثُلٌن ثُض٢ صضعٔ

٘ددٚ دددال نددي  -ٗٔ ٌددجةَ ثالػضوددجد-ٝٓ ـدد٢  ٕ ٣دد خَ كدد٢ ٓ ٓددٖ -دددَ ٣٘ذ : صٜ٘تددز ثٌُلددجم 

ًدالّ  ٝ  ًدٔجفز ثإل ثُ٘صجمٟ  ٝ ؿ٤نْٛ داػ٤دجدْٛ ثٌُلن٣دز  ٝ دٔ٘جلدذْٜ ثُطجؿٞص٤دز ددوػْ 

ٌد٘ز ٓصِقز ثُ ػٞر  كئٕ ٛذث ػ٘   ٓدز دجٌُضدجح ٝثُ ٓدٞثالصْٜ  ٝٛد٢ ٓقن ٓدٖ  ًَ  َٛ ثُؼِْ 

 ٝثإلؽٔجع.

٘دجى  -٘ٔ ٝٓ٘ٚ ثالفضلجٍ دجُٔٞثُ  ٝثألػ٤جد ثُذ ػ٤ز ٝثُٔشجمًز ك٤ٜج دوػْ ثالخضالغ دجُ

ٌدٞؽ  ٜدجد ك٤ ُ ػٞصْٜ دٕٝ إٌٗجم  ٝثُٔشجمًز ك٢ ثُذ ع دوػْ  ٕ ثُذ ع ثإلظدجك٤ز ٓقدَ ثؽض

 كؼِٜج.

ٌدددجؽ  ثُضددد٢  -ٙٔ ٘دددٚ ثُصدددالر دجُٔ ٛدددٞ ٓلدددجُق ُألفجد٣دددظ ٝٓ ِددد٠ ثُوذدددٞم  ٝ د٤٘دددش ػ

 ثٌُٔضل٤عز ك٢ ُؼٖ ٖٓ ثصلذ ثُوذٞم ٌٓجؽ .

ٛدٞ هدٍٞ ثُٔج٤ٌُدز ٝثُوددٍٞ  -1ٔ ٓدٖ ندٞثٍ ٝ ٌدضز  ٣ددجّ  ٘دٚ ثُودٍٞ دٌنث٤ٛضدٚ لد٤جّ ثُ ٓٝ

 دٞؽٞح لّٞ ٣ّٞ ثُشي ٛٞ ػ٘  ثُق٘جدِز.

ٍ ٓلجُلز ُ٘صٞن ثٌُ٘ز  ًٝذُي ثُوٍٞ دؾٞثه صوٝػ ثُنؽَ ثد٘ضٚ ٖٓ ثُوٗ ٠ ٝٛذث  هٞث

 ٝٛٞ ػ٘  ثُشجكؼ٤ز.

ُٖ  ٗٚ ٖٓ ثُلَِنِم ثُعجُز: َّ ؼ٤َ ُٓ غ  ُّٔ ْ ػ٠ِ صََؾ ٌْ  ظجدػ ثُُق

ٛدذٙ ثُلدنم  -مفٔٚ هللا-د٤ََّٖ ثُشجغذ٢  ُدي  ٕ  ٚ: "ٝم ُد ٛدذث ثُعدجدػ دوٞ ك٢ )ثالػضصجّ( 

إٗٔج صص٤ن كنهجً دلالكٜج ُِلنهز ثُ٘جؽ٤ز ك٢ ٓؼ٠ً٘ ٢ًِِّ ك٢ ثُ ٣ٖ  ٝهجػ ر ٖٓ هٞثػ  ثُشن٣ؼز 
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ٌددذذٜج  ال كدد٢ ؽوةدد٢ ٘ددٚ ٓلجُلددز ٣وددغ د ٓددٖ ثُؾوة٤ددجس؛ إم ثُؾوةدد٢ ٝثُلددنع ثُشددجم ال ٣٘شددا ػ

ثُضلنم ن٤ؼجً  ٝإٗٔج ٣٘شا ثُضلنم ػ٘  ثُضلنم ػ٘  ٝهٞع ثُٔلجُلز ك٢ ثألٓٞم ث٤ٌُِز"... إ٠ُ 

ٓدٖ إٗشددجء  ٚ: "٣ٝؾدن١ ٓؾدنٟ ثُوجػدد ر ث٤ٌُِدز ًغدنر ثُؾوة٤دجس؛ كددئٕ ثُٔذضد ع إمث  ًغدن  ُد هٞ

٠ِ ًغ٤ن ٖٓ ثُشن٣ؼز دجُٔؼجمظز"ثُلنٝع ثُٔلضنػز ػجد مُي ػ
()ٔ

. 

 ثُٔٞهق ٖٓ ثُؼِٔجء ثُذ٣ٖ هجُٞث دذؼط ثُذ ع  ٝ دجألهٞثٍ ثُذجغِز

ٔدجء ثُٔضود ٤ٖٓ  ٓدٖ ًضدخ دؼدط ثُؼِ ٘د  ٓطدجُؼضْٜ ٌُغ٤دن  ِدْ ٝغالددٚ ػ ٛدَ ثُؼ ال ني  ٕ  

ٝكضج٣ْٜٝ ٣صط ٕٓٞ داهٞثٍ ٖٓ ثُض٢ ًذن َػ ُّٛج ك٢ ثُلالف ؿ٤ن ثٌُجةؾ  ًٞثء   ًجٕ ك٢ 

ِدْ ٌٓجةَ ث الػضوجد ًٌٔاُز ثُضا٣َٝ ك٢ ثألًٔجء ٝثُصلجس ثُض٢ ٣وٍٞ دٜج خالةن ٖٓ  َٛ ثُؼ

ٓدٖ  ثُٔ٘ضٌذ٤ٖ إ٠ُ ثألةٔز ثألمدؼز ك٢ ثُٔذثٛخ ثُلو٤ٜز  ٝإ٠ُ ثألنؼن١ كد٢ دؼدط  ٝ ًغ٤دن 

٘ددد١ٝٞ ٝثددددٖ فؾددن  ٓددجّ ثُ ٌددجةَ  ثالػضوجد٣دددز ًجإل ٔدددج هللا-ثُٔ ٘دددجم -مفٜٔ ٘دددجء ثُ ٌدداُز ك ًٔٝ  

ٍ ُٜج ثُض ٖ ثُو٤ْ ٝٓلِٞهجس ال  ٝ   ٝثٗضصنث ُٜج ك٢ -مفٜٔٔج هللا-٢ صٌ٘خ إ٠ُ ثدٖ ص٤ٔ٤ز ٝثد

ٓص٘لجس ػ ر   ٝ ك٢ ثٌُٔجةَ ثُلو٤ٜز ًجُوٍٞ دؾٞثه مدج ثُلعَ ٌٝٗجؿ ثُٔضؼز ثُغجدض٤ٖ ػٖ 

ٚ ػٜ٘ٔج. ٝؿ٤ن مُي ٓٔج ًذن... ك٤ٌق ٣ؼجَٓ  -مظ٢ هللا ػٜ٘ٔج-ثدٖ ػذجى  ٟ مؽٞػ ٣ُٝنٝ

  داٗٚ د ػز ظالُز  ٝ خطا ٝدجغَ هطؼجً؟ٛؤالء ثُؼِٔجء ٝإٕ هجُٞث دٔج ٗ ٣ٖ هللا

ٜدد  كاخطدا  ٓددٖ ثؽض ٌدد٘ز ال ٣لضِلددٕٞ كد٢ ػدد ّ مّ  ٛددَ ثُ ًددجٕ -ٝثُؾدٞثح:  ٕ   ٓددٖ  ٘ددجً  ًجة

ٔدز ثألػدالّ  -مظد٢ هللا ػدْٜ٘-ٖٓٔ ٛٞ ٓؼنٝف ددجُل٤ن ٝثُصدالؿ ًجُصدقجدز  -خطؤٙ ٝثألة

ُدذًن ثُؾٔ ٘دجء ًجألمدؼز  ٝ ةٔز  َٛ ثُق ٣ظ ٖٝٓ ًجم ػ٠ِ ٜٗؾْٜ ُْٜٝ ك٢ ثألٓز ث ٤دَ ٝثُغ

ُد٠  ُد ػٞر إ ثُقٌٖ  ٝال ٣ٌض١ٞ ػ٘ ْٛ ٖٓ هع٠ ػٔنٙ ك٢ ثُؼِْ ثُ٘جكغ ٝثُؼَٔ ثُصجُـ ٝث

ٔددَ  ًدذ٤َ هللا  ٝصق ٓدٞثٍ كدد٢  ٜدج  ٝدددذٍ ثُ٘لدٞى ٝثألٝهددجس ٝثأل ٌدد٘ز ٝ ِٛ ثُقدن ٝٗصدنر ثُ
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ٖ هع٠ ػٔنٙ ك٢ ثُص  ػٖ ًذ٤َ هللا ٝٓقجمدز  َ هللا  ال ٣ٌض١ٞ ٛؤالء ٝٓ ثُٔشجم ك٢ ًذ٤

ٌدد٘ز ٝٗشددن ثُذ  ًددجُؾْٜ دددٖ ثُ ػددز  ٝثالٗضدد ثح ُ٘صددنر ثُذجغددَ ٝثُضؼصددخ ثُٔٔوددٞس ػ٤ِددٚ  

ٜددؤالء ػُنكدٞث دجُذ ػددز  ٌد٢  ٝؿدد٤الٕ ثُود م١  ك ٛدْ  ٝدشددن ثُٔن٣ لدلٞثٕ  ٝثُؾؼد  دددٖ دم

ٓدج  ًْٜٝٞٗ ٖٓ مؤًٜٝج ٝدػجصٜج  ُْٝ ٣ٌٖ ُْٜ ك٢ ثُؼِْ فع ٝٗص٤خ  دَ ٓج فصِٞث ٓ٘ٚ 

ٓد ًدجٕ ٝهدٞػْٜ كد٢ ثُذ ػدز  ُدذث  ٗدجظنْٛ ٣ؤِْٜٛ ٌُْٜٞٗ غالددٚ   ٔدج  ٖ ؽدنثء صوصد٤نْٛ  ُٝ

 ْ ْ دـ٤ن ثًضقوجم  ٝصص مٛ ٜ ًِ ْ ًذخ صنّؤ ْ ثُقن ًجٕ ثإلػنثض ٖٓ كؼِٜ ثُؼِٔجء ٝد٤٘ٞث ُٜ

 دـ٤ن صا٤َٛ  ك٤ٌق ٣ٌضٕٞٝ ٓغ ٖٓ ًجٗش ؽَ  هٞثُْٜ ٝ ػٔجُْٜ ٓطجدوز ُِقن؟

ٍ ك٢ فن ٛؤالء ثُؼِٔجء:  َْ ثَُلذَظَ »ك٘وٞ ِٔ ِٖ ُْ ٣َْق «إمث دَََِؾ ثُٔجءُ هَُِّض٤َْ
()ٔ

  ٝال ٣ؼ٠٘ مُي 

ٍ ثدٖ ثُو٤ْ ك٢ فن  ٝ ٌٌٗش ػٖ ثُذ ع ثُٔلجُلز ُِقن  دَ ًٔج هج ٍ ثُذجغِز   ـ ثألهٞث  ٕ ٗصق

ّ فذ٤خ  إ٠ُ ٗلًٞ٘ج  ٌُٖٝ ثُقَن  فخُّ إ٤ُ٘ج ٓ٘ٚ"  كالد  ٖٓ  ٚ ثُٜن١ٝ: "ٝن٤خ ثإلًال ن٤ل

ًدَ ثألهدٞثٍ د٤ٔدوث  ُٕ ٕ ثُشدن٣ؼز  ثُ٘ظنر ثُٔضٞثهٗز ثُض٢ صنٟ ثُقٌ٘جس ٝث٤ٌُتجس ٓؼدجً  ٝصَدِو

ُٕ  لقجدٜج دٔج ػ٘ ْٛ ٖٓ ثُل٤ن ٝثُشن ٓؼجً.  ٝصو

ِد٠  ٕ ثُٔؼدنٝك٤ٖ  ٌد٘ز ٓضَّلودٕٞ ػ ٛدَ ثُ ًدالّ ثددٖ ص٤ٔ٤دز: "ٝ  ٝه  ًذن هٍٞ ند٤خ ثإل

ٌَّدن  فد   ٓدٖ ثُؾدجٗذ٤ٖ ال ٣ُل ٔدَ ٝلدل٤ٖ  دجُل٤ن ًجُصقجدز ثُٔؼنٝك٤ٖ ٝؿ٤نْٛ ٖٓ  َٛ ثُؾ

ْٜٓ٘ كعالً ػٖ  ٕ ٣ٌُلَّن"
()ٕ

. 

ٔددٚ هللا-ٝهددجٍ  ٣عددجً  ٛددذٙ -مف ٓددٖ  ٓددْٜ٘ كدد٢ ًغ٤ددن  ق  خطددا ًغ٤ددن  ٌدِد : "ٝ ٣عددجً كددئٕ ثُ

َ ٓج  ٌٗن دؼط ثُصقجدز  ٕ ٣ٌٕٞ ث٤ُٔش ٣ٌٔغ  ّ ثُضٌل٤ن دذُي ٓغ َ ٝثصلوٞٗج ػ٠ِ ػ  ثٌُٔجة

ْ مؤ٣ز دمحم مدٚ  ُٝذؼعْٜ  ٕ ثُٔؼنثػ ٣وظز  ٝ ٌٗن دؼعٜ ٌٞ٣ ٕ   ْ ٗ ثء ثُق٢  ٝ ٌٗن دؼعٜ

ِٖ دؼط ٝإغدالم ك٢ ثُلالكز ٝثُضلع٤َ ًالّ ٓؼنٝف  ًٝذُي ُذؼ عْٜ ك٢ هضجٍ دؼط  ُٝؼ
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ٍ ٓؼنٝكز  ًٝجٕ ثُوجظ٢ نن٣ـ ٣ٌ٘ن هنثءر ٖٓ هن   َْ َػِؾذْشُ صٌل٤ن دؼُط  هٞث ٍ:  دَ ٣ٝوٞ

 ٚ ًِٔ ٚ ـ نجػن ٣ؼؾذ ٍ: إٗٔج نن٣ ْ ثُ٘لؼ٢ كوج   - ٝ ػِٔٚ-ػٖ هللا ال ٣ؼؾخ  كذِؾ مُي إدنث٤ٛ

 :ٍ َْ َػِؾذْشَ ًجٕ ػذ  هللا  كوٚ ٖٓ  ًٝجٕ ٣وٞ  .[ٕٔجس:]ثُصجك دَ

كٜذث ه   ٌٗن هنثءر عجدش  ٝ ٌٗن للز دٍ ػ٤ِٜج ثٌُضجح ٝثٌُ٘ز  ٝثصلوش ثألٓز ػ٠ِ  ٗٚ 

 إٓجّ ٖٓ ثألةٔز.

 :ٚ ْْ ٤َ٣ْداَِى ًٝذُي  ٌٗن دؼط ثٌُِق دؼط فنٝف ثُونإٓ  ٓغَ إٌٗجم دؼعْٜ هُٞ َِد  َكَ

ُ٘ٞث َٓ َٖ آ ِٖ ثُذ٣ٖ آٓ[ٖٕ]ثُنػ : ثَُِّذ٣ ْْ ٣ض٤ََو ُ َٝ ٍ: إٗٔج ٢ٛ: ) َ ٘ٞث(  ٝإٌٗجم ث٥خدن هدنثءر   ٝهج

 :ٚ ُد هََعد٠ َمدُّدَي  اَل صَؼْذُد ُٝث إاِل إ٣َِّدجُٙ هٞ َٝ :ٔدج ٛد٢: )ٝٝلد٠ مددي(  [ٖٕ]ثإلًدنثء ٍ: إٗ   ٝهدج

ٔددجع  ِدّٞ دجإلؽ ٛدذث خطدا ٓؼ ٘ددٞس  ٝ ًدٞم ثُو ًدجٕ فدذف ثُٔؼددٞمص٤ٖ  ٝآخدن ٣ٌضدخ  ٝدؼعدْٜ 

ًدجٕ ٣ٌلدن ٝثُ٘وَ ثُٔضٞثصن  ٝٓغ ٛذث كِٔج ُْ ٣ٌٖ ه  صٞثصن ثُ٘وَ ػ٘ ْٛ دذُي ُ ْ ٣ٌلَّدنٝث إٕ 

دذُي ٖٓ هجٓش ػ٤ِٚ ثُقؾز دجُ٘وَ ثُٔضٞثصن"  ٛ 
 ()ٔ

. 

كٜج ٛٞ نن٣ـ ٣ٌ٘ن للز ٖٓ للجس هللا  ٣ٝؾٔغ  َٛ ثُؼِْ ػ٠ِ إٓجٓضٚ  كال ٣ُذ ّع ٝال 

ٖ ك٢ ثُٔصقق ٓشٜٞم ػٖ ثدٖ ٌٓؼٞد  ن ٝال ٣ٌُلّن  ٝإٌٗجم ًضجدز ثُٔؼٞمص٤ ٌّ مظ٢ هللا -٣ُل

ثُصقجدز  ؽٔؼ٤ٖ  ٝال ٣ؾنؤ ػ٠ِ ثصٜجّ ٓغَ ثدٖ ٌٓؼٞد ٝثدٖ   ٝال خالف ك٢ ػ ثُز -ػ٘ٚ

ػذجى دش٢ء إال ظجٍ ٓؾنّ مؿْ ثُؾوّ ٝثُوطغ دخ" ثُوٍٞ ثٌُٔ٘ٞح إ٤ُْٜ  دَ ه  ٣صدَ 

:ّ ٖ ٣ٌ٘ن ث٤ُٞ ٞ  ن  ٖٓ مُي كئٗٚ ٓ ُ٘ٞث ثألٓن إ٠ُ ٓج ٛ َٓ َٖ آ ْْ ٤َ٣ْاَِى ثَُِّذ٣ هََع٠ َمدَُّي    َكََِ َٝ

ٓدٖ  جُٙ  اَل صَؼْذُ ُٝث إاِل إ٣َِّ ٓدز  ٛدذٙ ثألػصدجم ٝلدجمس ٓؼِٞ ٜدج كد٢    كئٗٚ ٣ٌلدن ُضدٞثصن ثُ٘ودَ د

 ثُ ٣ٖ دجُعنٝمر.

                                                 

(
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ٓدٖ هدجٍ دجُضا٣ٝدَ  ٔدج  ٖٝٓ ٛ٘ج كئٕ ٓٞهل٘ج ٖٓ ثُؼِٔجء  ٓغجٍ ث١ُٝٞ٘ ٝثدٖ فؾن ٝؿ٤نٛ

ٓدٖ ندد٤خ  ٛدٞ ٗلدي ثُٔٞهدق  ٘دجم  ٝ ٘دجء ثُ ٓدٖ ثددٖ ثُود٤ْ كد٢ ثالٗضصدجم ُِودٍٞ دل ٘دج  ٛدٞ ٓٞهل

ٜدج(  ثإلًالّ ثدٖ ص٤ٔ٤ز ك٢  ثُوٍٞ دقٞثدط ال  ٍٝ ُٜج )ػ٘  ٖٓ ٣لٌنٛج دٔلِٞهدجس ال  ٍٝ ُ

ٝٛٞ ٗلي ثُٔٞهق صؾجٙ ػِٔجء ثٌُِق ثألكجظَ ثُذ٣ٖ ٝهؼش ْٜٓ٘ ٛذٙ ثُوالس: صؼنف ُْٜ 

ْ ٝٗضنظ٠ ػْٜ٘ ُِل٤ن ثُؼظ٤ْ ثُذ١ ثنضٜنٝث دٚ ٝػجنٞث ٝٓجصٞث  ْ ٝٓ٘وُضْٜ  ٝٗضنف كعِٜ

  ٕ ٣ٌضِوّ مُي صذ ٣غ ثُٔؼ٤ٖ. ػ٤ِٚ  ٝٗؼنف خطا ٛذٙ ثألهٞثٍ ٝد ػ٤ضٜج دٕٝ

ُدد ٣ٖ  ٓددٖ ث ِددّٞ  ٌددٕٞ ٓضددٞثصنر  ٝ ٓؼ ٌددٖ ظددجٛنر  كعددالً  ٕ ص ُددْ ص ٜددْ  ٌدداُز كدد٢ فو كجُٔ

دجُعنٝمر  دَ ظ٘ٞث  ٕ ألَٛ ثٌُ٘ز ه٤ُٖٞ مؽقٞث ٓج ظٜن ُْٜ  ُْٝ ٣طِؼٞث ػ٠ِ ثُ٘ر  ٝ 

ٔدجء ثُٔؼجلدن٣ٖ ثألكجظدَ ثألؽدال ٗد ٣ٖ ، ددٚ ٗقدٞ ثُؼِ ُدذ٣ٖ  ٛدٞ ث ء ثإلؽٔجع  ٝٛذث ثُٔٞهدق 

 :ٍ ُدذؼط  ٣ٝودٞ ٌدضـندٚ ث ٔدج هد  ٣ ٌدجةؾ ٓ ثُذ٣ٖ هجُٞث داهٞثٍ مًنٗجٛج ظدٖٔ ثُلدالف ؿ٤دن ثُ

 ٤ًق ال ٣ٌٕٞ ًجةـجً ٝه  هجٍ دٚ كالٕ ٝكالٕ؟.

َّج ٖٓ هذَ  ٕ ثُعجدػ ٛٞ ٓلجُلز ثُ٘ر  ٝ ثإلؽٔجع  كئمث  عذض٘ج مُي ُْ ٣ٌٖ ألف   ٝه  د٤َّ٘

ٛدؤال ٓدز  ُدي ٗؼدنف فن ٓدغ م ٍ: ٤ًق ٝكالٕ ٣لجُق  ٝ ْٜ  ٝال ٗذد٤ـ  ٕ ٣وٞ ٔدجء ٝكعِد ء ثُؼِ

ٚ ٝال ٣ؼنف  دح  َٛ ثُؼِْ ك٢  َ دؼط ٖٓ ال ٣لو ْ ًٔج ٣لؼ ٝ ٣و ؿ ك٤ٜ ألف   ٕ ٣ضؾن  ػ٤ِْٜ  

 ثالخضالف.

ج ٌٓاُز ثُذٛخ ثُٔقِن خالكجً ؿ٤ن ًجةؾ ه فجً كد٢ ثُشد٤خ  كؼ٠ِ ًذ٤َ ثُٔغجٍ ال ٣ُؼَ ُّ ػ ُّٗ

ّ ثُذالؽ ك٢ ٌٓج ٌ٘ز ثألُذج٢ٗ  ٝال ٌٓاُز إٌٗجم ثُؼذم دؼ  َ ثُ ٍ ٝثُؼوجة ... خالكجً ألٛ َ ثأللٞ ة

ٜدج ػدٖ  ه فجً ك٢ دؼط ػِٔجء ثُ ػٞر ثُٞٛجد٤ز  ٝؿ٤ن مُي ٖٓ ثألٓغِز ثُض٢ ف٤ٖ ٣ص م ٓغِ

ٌدجم ٝثُضؼ٤٘دق ٝثُضذد ٣غ  ٘دج ثإلٗ ٌد٘ز صؾد  ٓ ِدْ ٝثالُضدوثّ دجُ ٛدَ ثُؼ ؿ٤نْٛ ٖٓٔ ُْ ٤ٌُٞث ٖٓ  

 ٓنثػجر ُٔج مًنٗجٙ ٖٓ غن٣وز  َٛ ثٌُٖ ثُض٢ ًذن د٤جٜٗج.
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 شنٝػ٤ز ثإلٌٗجم ك٢ ٌٓجةَ ثُلالف ؿ٤ن ثٌُجةؾٓ

ٌدن:  ٕ  ٓدن ددجُٔؼنٝف ٝثُٜ٘د٢ ػدٖ ثُٔ٘  غِن ًغ٤ن ٖٓ ثُؼِٔجء ٖٓٔ صٌِْ ك٢ ننٝغ ثأل

ْ: " ٕ ال ٣ٌٕٞ  ٍ دؼعٜ ٕ ثٌُٔ٘ن ؿ٤ن ٓلضِق ك٤ٚ  ٝمدٔج هج ٌٞ٣ ٕ ٖٓ ننٝغ إٌٗجم ثٌُٔ٘ن  

جء ٝؿ٤نْٛ ٝصطذ٤وجصْٜ مؿْ  ٕ ك٢ ًالّ ٛؤالء ثُؼِٔ-ٌٓ٘نثً ٓذٛخ كجػِٚ"  ٝٛذث ثإلغالم 

إال  ٕ دؼط ثُؾٔجػجس ٝثالصؾجٛجس ؽؼِش ٛذث ثٌُالّ ػ٠ِ إغالهٚ فؾدز  -ٝ ٓغِضْٜ ٓج ٣و٤ ٙ

ٓدن خالكد٢ دٕٝ ثػضذدجم  ٌدن كد٢  ١   ٓدن ددجُٔؼنٝف ٝثُٜ٘د٢ ػدٖ ثُٔ٘ ٌدجم ٓشدنٝػ٤ز ثأل ١ إٗ

 ُ٘ٞع ثُلالف ك٤ٚ.

ٌددجةَ ثُلدالف ؿ ٌدجم كد٢ ٓ ٛدٞ ٓشددنٝػ٤ز ثإلٗ ٓدن ٝ ٛددذث ثأل ًدجٕ د٤دجٕ  ٜدذث  ٌددجةؾ ُٝ ٤دن ثُ

ٓدجٕ ثُضد٢  ٛدذٙ ثأله ُد ػجر خجلدز كد٢  ِد ػٞر ٝث دجألدُز ًٝالّ  َٛ ثُؼِْ ٖٓ ثألٓٞم ثُٜٔٔز ُ

صٌِْ ك٤ٚ ثُوٗ ٣ن دٌِجٕ ثُص ٣ن  ٝلجمس ًَ ثألٓٞم فض٠ ثُذ ٤ٜ٣ز ٝثُٔؾٔغ ػ٤ِٜج ٓقدَ 

 خالف ػ٘  غجةلز ٖٓ ثُٔ٘ضٌذ٤ٖ إ٠ُ ثُِٔز  دَ إ٠ُ ثُؼِْ ٝثُؼِٔجء  ف٤جٗجً ًغ٤نر.

ُدز ٝد٤ددجٕ غن٣وددز ثُصدقجدز  ُٝ٘ذد    ٝالً  ًددالّ -مظدد٢ هللا ػددْٜ٘-دددذًن ثألد   عدْ ٗٞظددـ 

 ثُؼِٔجء ثُذ٣ٖ ثفضؼ ثُذؼط داهٞثُْٜ ك٢ ٛذٙ ثٌُٔاُز:

ّ ثألدُز ثُونآ٤ٗز ٝثُ٘ذ٣ٞز ًوُٞٚ  -ٔ ْْ : -صؼج٠ُ-ػٔٞ ٌُْ٘ ِٓ  ْٖ ُْضٌَُ َٕ إ٠َُِ ثَُْل٤ِْن َٝ ز  ٣َ ْػُٞ َّٓ ُ  

ٌَنِ  ْ٘ ُٔ ِٖ ثُْ َٕ َػ ْٞ َٜ َْ٘٣ َٝ ؼُْنِٝف  َٔ َٕ دِجُْ ُنٝ ُٓ ْ ٣َا َٝ :ٕ٠ هللا ػ٤ِدٚ -  ٝهدٍٞ ثُ٘ذد٢ [ٗٓٔ]آٍ ػٔنث لِد

ًنث ك٤َُِْـ٤َِّدْنُٙ : »-ًِْٝ ٌَ ْ٘ ُٓ  ْْ ٌُْ٘ ِٓ ْٖ َم َٟ  َٓ»
()ٔ

دُ٘ٚ   ٌْ ٓدج ػُدِنَف كد٢ ثُشدنع ُف ٛدٞ    ٝثُٔؼدنٝف 

 ثُشنع ٝثًضوذقٚ. ٝثٌُٔ٘ن ٛٞ ٓج ثًضٌ٘نٙ

                                                 

(
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ٞ دثخَ ك٢ ٛذث ثُؼّٔٞ  ٞ ٖٓ ثٌُٔ٘نثس كٜ كئمث عذش هطؼجً دجُ٘ر ٝثإلؽٔجع  ٕ  ٓنثً ٓج ٛ

ُددذ١ ال  ٌددجةؾ ث ٌددجةَ ثُلددالف ثُ ٌددجم كدد٢ ٓ ٘ددج دضدنى ثإلٗ ٔددج هِ ٓددٖ خددجُق  إٗ ٝال ٣عدن ٓلجُلددز 

هدجٍ ٣لجُق ٗصجً ٝال إؽٔجػجً الصلجم ثُصقجدز ػ٠ِ ػ ّ ثإلٌٗجم ك٤ٜج إال دمؽز ثُضؼن٣ق  ًٔج 

ٓدج ال -مفٔٚ هللا-ثدٖ ص٤ٔ٤ز  ُد ٣ٖ  ٓدٖ ثُلطدا كد٢ ث ٔدجع  ٕ  ٌد٘ز ٝثإلؽ : "ه  عذش دجٌُضدجح ٝثُ

ن دَ ٝال ٣اعْ" ٌّ ٣ٌُلن ٓلجُلٚ دَ ٝال ٣ُل
()ٔ

. 

ك٤ذو٠ ٓج دٍ ػ٤ِٚ ثُ٘ر  ٝ ثإلؽٔجع ػ٠ِ ثأللَ ٝٛٞ ٝؽٞح ثإلٌٗجم  ٝؽ٤ٔغ  دُز مّ 

 ٤ن ثٌُجةؾ.ثُذ ع ٝإٌٗجمٛج ص ٍ دٔؾٔٞػٜج ػ٠ِ ثإلٌٗجم ك٢ ثُلالف ؿ

ٔدٚ هللا-هدجٍ ثُذلدجم١  -ٕ ُْ كَاَْخَطدداَ  -مف ًِ ِٝ ثَُْقدج دَُ  َ ِٓ دد َ ثُْؼَج َٜ ٚ: ددجح )إِمَث ثْؽضَ كدد٢ لدق٤ق

 ٍِ ًُٞ ٍِ ثَُّ٘ذ٠ِِّ  -ملسو هيلع هللا ىلص-ِخالََف ثُنَّ ْٞ وَ ُِ ْندُٝد .  َٓ  ُٚ ُٔ ٌْ ُْ  كَُق ْٖ َؿ٤ِْن ِػِْ الً ٤َُْ: »-ملسو هيلع هللا ىلص-ِٓ َٔ ََ َػ ِٔ ْٖ َػ َي َٓ

َٞ َمد   ْٜ ُنَٗج  كَ ْٓ َ  ِٚ «(َػ٤َِْ
()ٕ

ًدٍٞ هللا  ًدؼ٤  ٝ دد٢ ٛن٣دنر  ٕ م ٠ هللا -  ٝمًن فد ٣ظ  دد٢  لِد

َُدُٚ  -ػ٤ِٚ ًِْٝ  ٍَ دُن َؽ٤ِ٘دُخ كَوَدج ْٔ َّ دِضَ َُِٚ َػ٠َِ َخ٤ْذَدَن كَوَدِ  َٔ ضَؼْ ًْ َّٟ كَج ُّٟ ثألََْٗصجِم دَؼََظ  ََخج د٠َِ٘ َػِ 

 ِ ًُددٍُٞ ثَّللَّ ددجَع : -ملسو هيلع هللا ىلص-َم ِ  إَِّٗددج ََُْ٘شددضَِنٟ ثُصَّ ٍَ ثَّللَّ ًُددٞ ِ ٣َددج َم ثَّللَّ َٝ ٍَ: الَ  ددذَث. هَددج ٌَ َٛ ددِن َخ٤ْذَددَن  ْٔ َُّ صَ ًُدد َ 

 ِ ًُددٍُٞ ثَّللَّ ٍَ َم ددغِ. كَوَددج ْٔ َؾ
َٖ ثُْ دد ِٓ  ِٖ ددجَػ٤ْ ددذَث -ملسو هيلع هللا ىلص-دِجُصَّ َٛ ْٝ د٤ِؼُددٞث  َ  َُ غْدد ِٔ ددغاْلً دِ ِٓ  ْٖ دد ٌِ َُ َٝ ُِددٞث  : الَ صَلْؼَ

ثْنضَُنٝث دِغَ  َٝ ُٕ ٤دَوث ِٔ َي ثُْ ُِ ذَ ًَ َٝ ذَث  َٛ  ْٖ ِٓ  ِٚ ِ٘ َٔ »
()ٖ

  :ٍ ْ هدج ٌِد دَدج الَ »َ  ٝكد٢ مٝث٣دز ُٔ ُٖ ثُّنِ ْٙ َػد٤ْ َّٝ

 َْ ٍ: «صَلْؼَ  «.كَُندُُّٝٙ »  ٝك٢ مٝث٣ز  خنٟ هج

ٖ-  ِْ َِ ثُِْؼِْ ْٛ ْٝ ِخالَِف  َ ُم  َ ْٞ ُْ دَِؾ ًِ ّ: دجح )دجح إِمَث هََع٠ ثَُْقج ٝهجٍ  ٣عجً ك٢ ًضجح ثألفٌج

َٞ َمد   ْٜ د ُ : »-ملسو هيلع هللا ىلص-(  ٝمًن ك٤ٚ هصز هضَ ثألًنٟ  ٝهُٞٚ كَ ُِ ج َلدََ٘غ َخج َّٔ ِٓ َّْ إ٠ِِّٗ  َدَْن ُ إ٤ََُِْي  ثَُُِّٜ
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٤د ِ  ُِ َٞ ُٖ ثُْ  «دْد
()ٔ

ًدجٕ ٓضدداٝالً   ُددٞ  ٌد٘ز ٝ ٓددٖ خدجُق ثُ ِد٠  ٌدجم ػ ٛدٞ لدن٣ـ كدد٢ ثإلٗ ٓددنص٤ٖ  ٝ

 ٓؾضٜ ثً.

ٟ ٌِْٓ ك٢ لق٤قٚ ػٖ ثدٖ ػٔن  ل٠ِ -: هجٍ مًٍٞ هللا هجٍ -مظ٢ هللا ػٜ٘ٔج-ٝمٝ

َِ : »-هللا ػ٤ِٚ ًِْٝ ٌَجِؽِ  دِج٤َُِّْ َٔ َٖ ثُُْلُنٝػِ إ٠َُِ ثُْ ِٓ ٌَجَء  َ٘ؼُٞث ثُِّ٘ ْٔ ِٖ «. الَ صَ ِ دْ ؼَذِْ  ثَّللَّ ُِ   ٖ ٍَ ثدْ كَوَج

ٍُ هَ  ٍَ  َهُٞ هَج َٝ َن  َٔ ُٖ ػُ ُٙ ثدْ ٍَ كََودََن ُٚ دََؿالً. هَج َٖ ك٤ََضَِّلذَْٗ َّٖ ٣َْلُنْؽ َن الَ َٗ َػُُٜ َٔ ِ ػُ ٍَ َمًٍُُٞ ثَّللَّ ل٠ِ -ج

؟  ٝكد٢ مٝث٣دز:  -هللا ػ٤ِٚ ًِْٝ َّٖ صَوٍُُٞ الَ َٗ َػُُٜ َٝ« ِٙ «كََعدَنَح كِد٠ َلد ِْم
()ٕ

٘د١ٝٞ:  . هدجٍ ثُ

 :ٍ ْ  ٣عدجً هدج ٌِد "ك٤ٚ صؼو٣ن ثُٔؼضنض ػ٠ِ ثٌُ٘ز ٝثُٔؼجمض ُٜج دن ٣ٚ"  ٝك٤دٚ مٝث٣دز ُٔ

غَُِْٚ  ِٓ  ُٚ ذَّ ًَ  ُٚ ُ ؼْض ِٔ ًَ ج  َٓ ٤ِّتًج  ًَ ذقج  ًَ  ُٚ ذَّ ٌَ ٍ ث١ُٝٞ٘: ٝك٢ مٝث٣ز  د٢ ػٔن دٖ ػذ  ثُذن  "كَ "  هج هَػُّ

ٔدٖ  ِد٢  ك ٌدآ٘غ  ٛ ٗدج ك ج   ّٓ ك٢ )ؽجٓغ د٤جٕ ثُؼِْ ٝكعِٚ( هجٍ دالٍ دٖ ػذ  هللا دٖ ػٔن: " 

ٍ: إٕ  ٍ: "ُؼ٘ي هللا  ُؼ٘ي هللا  ُؼ٘ي هللا؛ صٌٔؼ٢٘  هدٞ ْؿ  ِٛٚ"  كجُضلش إ٢ُ ٝهج ّنِ ٌَ ُ نجء ك٤ِ

َ٘ؼْٖ" ٝهجّ ٓـعذجً  -ملسو هيلع هللا ىلص-مًٍٞ هللا  ْٔ ُ  َٓن  ٕ ال ٣
()ٖ

. 

ٍ: "صٔضغ ثُ٘ذ٢ ملسو هيلع هللا ىلص  كوجٍ ػنٝر دٖ  -ٗ ٝمٟٝ  دٞ ػٔن  ٣عجً دٌ٘ ٙ ػٖ ثدٖ ػذجى هج

ًد٤ٌِٜٕٞ  هدٍٞ : هدجٍ  ٛدْ  ثُود٤ن : ٠ٜٗ  دٞ دٌن  ٝػٔن ػٖ ثُٔضؼز  كوجٍ ثدٖ ػذجى: " مث

ٞ دٌن-ملسو هيلع هللا ىلص-ثُ٘ذ٢  ٕ : ٠ٜٗ  د ٍ: "ٝهللا ٓج  مثًْ ٓ٘ض٤ٜٖ   ٣ٝوُٞٞ   ٝػٔن"  ٝك٢ مٝث٣ز ُٚ هج

ًدٍٞ هللا  ٔدن"  هدجٍ  دددٞ  -ملسو هيلع هللا ىلص-فضد٠ ٣ؼدذدٌْ هللا  ٗقد عٌْ ػدٖ م ٌدن ٝػ ٝصقد عٞٗج ػدٖ  دد٢ د

ػٔن : "٣ؼ٢٘ ٓضؼز ثُقؼ ٝٛٞ كٌخ ثُقؼ إ٠ُ ػٔنر"
()ٗ

. 
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ُٓقن٣و  ٗٚ ًاٍ ػذ  هللا دٖ ػٔن ػد -٘ ٖ ثُصدالر ٝمٟٝ  ٣عجً دٌ٘ ٙ ػٖ للٞثٕ دٖ 

ًَلَدن" دّ٘ز  ٌُّ ْٖ خدجَُق ثُ دد َٓ ٍ: "مًؼضدجٕ   ٌدلن  كودج كد٢ ثُ
()ٔ

ٔددز   ٘دج: ًلدن ثُ٘ؼ ٘دد٠ ثٌُلدن ٛ   ٝٓؼ

ٚ ك٢ )ثُض٤ٜٔ (.  ٝػ ّ نٌنٛج ًٔج د٤َّ٘

٣َزُ  -ٙ ِٝ ؼَج ُٓ َػ٠َِ ثَُّ٘جِى  َٝ َٗج َؿَوثرً  ْٝ ٍ: َؿَو ٝمٟٝ ٌِْٓ ك٢ لق٤قٚ ػٖ  د٢ ثألنؼظ هج

 َٕ ٌَج غ٤َِنرً كَ ًَ  َْ َ٘ج َؿَ٘جةِ ْٔ َٜج ك٠ِ  َْػِط٤َجِس  كَـَِ٘ ْٕ ٣َذ٤ِؼَ ٣َزُ َمُؽالً  َ ِٝ ؼَج ُٓ َن  َٓ َ ُز كَا ْٖ كِعَّ ِٓ َ٘ج آ٤َِٗز   ْٔ ج َؿِ٘ َٔ ك٤ِ

 ِ ٍَ ثَّللَّ ًُدٞ ؼُْش َم ِٔ د ًَ ِّٗد٠  ٍَ: إِ َّ كَوَج ِش كَوَج ِٓ ج َٖ ثُصَّ َي كَذَََِؾ ػُذَجدَرَ دْ ُِ ٌَجَمَع ثَُّ٘جُى ك٠ِ مَ -ثَُّ٘جِى كَضَ

٠ َػد -ملسو هيلع هللا ىلص َٜ دِن ٣َْ٘ ْٔ ثُضَّ َٝ دِؼ٤ِن  دِؼ٤ِن دِجُشَّ ثُشَّ َٝ ثُْذُدّنِ دِدجُْذُّنِ  َٝ دِز  دِز دِجُِْلعَّ ثُِْلعَّ َٝ َِٛخ  ُدذَّ َِٛخ دِج ُدذَّ ْٖ د٤َْدغِ ث

ِٝ ثْهدَثدَ كَوَ ْ  َْمد٠َ. كَنَ  ْٖ َهثدَ  َ َٔ ُٖ كَ ثُء َػ٤ًْ٘ج دِؼ٤َْ َٞ ٌَ ثًء دِ َٞ ًَ ـِ إاِلَّ 
ِْ ِٔ ـِ دِجُْ ِْ ِٔ ثُْ َٝ ِن  ْٔ ج  دَّ ثَُّ٘جىُ دِجُضَّ َٓ

 ِ ٍِ ثَّللَّ ًُدٞ ْٖ َم َٕ َػد ٍُ ٣َضََقد َّعُٞ دج دَدجٍُ ِمَؽدج َٓ ٍَ  اَلَ  َّ َخِط٤ذًدج كَوَدج ٣َدزَ كَوَدج ِٝ ؼَج ُٓ َي  ُِ  -ملسو هيلع هللا ىلص- ََخذُٝث كَذَََِؾ مَ

ِش  ِٓ ُٖ ثُصَّج َّ ػُذَجدَرُ دْ ُْ٘ٚ. كَوَج ِٓ َٜج  ؼْ َٔ ٌْ َٗ ْْ َْٗصَقذُُٚ كََِ َٝ  ُُٙ َٜ َّْ  ََفجِد٣َظ هَ ْ ًَُّ٘ج َْٗش دزَ عُد كَاََػجدَ ثُِْوصَّ

 ِ ٍِ ثَّللَّ ْٖ َمًُٞ ِٓ ؼَْ٘ج  ِٔ ًَ ج  َٔ َّٖ دِ عَ ٍَ ََُُ٘ق ِّ ٣َزُ  -ملسو هيلع هللا ىلص-هَج ِٝ ؼَج ُٓ ِنَٙ  ًَ  ْٕ إِ َٝ-  َْ ْٕ َمِؿ إِ َٝ  ٍَ ْٝ هَج َ -  ٠ ُِ دج  ُدَدج َٓ

دَثَء. ْٞ ًَ ِٙ ٤ََُِْزً   ِ ْٕ الَ  َْلَقذَُٚ ك٠ِ ُؽْ٘ َ 
()ٕ

 

ًدٍٞ ٝمٟٝ  دٞ ػٔن ػٖ  د٢ ثُ  -1 عٚ ػٖ م ٍ: ٖٓ ٣ؼذُُم٢ٗ ٖٓ ٓؼج٣ٝز؟  ف ِّ مدثء هج

 ٣ٝلذُن٢ٗ دن ٣ٚ  ال  ًجً٘ي دامض  َٗش دٜج. -ملسو هيلع هللا ىلص-هللا 

ٌدز  -1 ْ كد٢ لدق٤قٚ ػدٖ ػدنٝر ددٖ ثُود٤دن  ٕ ػذد  هللا ددٖ ثُود٤دن هدجّ دٔ ٌِد ٝمٟٝ ٓ

 ُ ٠ ثَّللَّ َٔ ًًج  َْػ َّٕ َٗج ٍ: إِ ضْؼَِز كوج ُٔ َٕ دِجُْ ْْ ٣ُلْضُٞ ٠  َدَْصجَمُٛ َٔ ج  َْػ َٔ ًَ  ْْ َُ -هُُِٞدَُٜ ُض دَِنُؽ )٣ؼ٘د٢  -٣ُؼَّنِ

ك٢ كضٞثٙ ك٢ ؽٞثه ٌٗجؿ ثُٔضؼز  ًٝجٕ ثدٖ ػذجى هد  ػٔد٢  -مظ٢ هللا ػٜ٘ٔج-ثدٖ ػذجى 

َٗدِش ثُْ  ًَج دِنٟ َُوَد ْ  ْٔ ٍَ: إََِّٗي َُِؾِْق  َؽدجُف  كََِؼَ دِ  ك٢ آخن ػٔنٙ(  كََ٘جدَثُٙ كَوَج ْٜ َِد٠ َػ ضْؼَدزُ صُلْؼَدَُ َػ ُٔ
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 َٖ ضَِّو٤ ُٔ ِّ ثُْ ج َٓ ِ ملسو هيلع هللا ىلص-إِ ٍَ ثَّللَّ ًُدٞ دج -٣ُِن٣د ُ َم َٜ ْٖ كَؼَِْضَ َُدتِ  ِ ثَّللَّ َٞ دَي كَد ٌِ ْح دَِ٘لْ د٤َْدِن: كََؾدّنِ ُٖ ثُوُّ َُدُٚ ثدْد  ٍَ   كَوَدج

ََّ٘ي دِاَْفَؾجِمَى" َٔ ألَْمُؽ
()ٔ

. 

ٜدجدٙ : "-مظ٢ هللا ػٜ٘ج-ٝه  ًذن  ٓن ػجةشز  -1 ََ ؽ َٖ  مهْ  ٗٚ ه   دطد  دِـ٢ ه٣ َ د

 إال  ٕ ٣ضَٞح". -ملسو هيلع هللا ىلص-ٓغ مًٍٞ هللا 

ثألفجد٣ظ ثُٔضٞثصنر ك٢ ثألٓن دوضجٍ ثُلٞثمػ ٝمْٜٓ  ًٝذُي  فجد٣ظ هضجٍ ٓجٗؼ٢  -ٓٔ

ٓدن  ًدذث ثأل ٌدجم  ٝ ُد مؽجس ثإلٗ ِدؾ ث ثُوًجر  ًِٜٝج ك٢ ثُصقجؿ ٝثٌُٖ٘ ٝثٌُٔج٤ٗ   ٝثُوضدجٍ  د

 لتز ثُذجؿ٤ز إمث ظٜن دـ٤ٜج مؿْ صا٣ِٜٝج فض٠ صل٢ إ٠ُ  ٓن هللا.دوضجٍ ثُ

ِد٠ غن٣ودز ثُصدقجدز  -ٝؿ٤نٛج ًغ٤ن-ٝؽ٤ٔغ ثألدُز ٝث٥عجم ثٌُجدـز  مظد٢ هللا -صد ُ٘ج ػ

 ك٢ ثإلٌٗجم ػ٠ِ ٖٓ خجُق ثٌُضجح ٝثٌُ٘ز ٝػجمظٜج دآمثء ثُنؽجٍ. -ػْٜ٘

ٌدجةَ ثُلدالف  ٌدجةؾ كٌغ٤دنر ؽد ثً ٝ ٓج  هٞال ثُؼِٔجء ك٢ ٓشنٝػ٤ز ثإلٌٗجم كد٢ ٓ ؿ٤دن ثُ

 ٗ٘وَ دؼعٜج:

-مفٔٚ هللا-هجٍ ثدٖ ثُو٤ْ 
()ٕ

 َّٕ َٜج " ٤ََُْي دَِصِق٤ـُ ؛ كَدِئ ٌَجَم ك٤ِ ََ ثُِْلاَلِف اَل إْٗ ٌَجةِ َٓ  َّٕ : "إ

َٕ ثُْ  ج ًَ ٍُ كَِئمَث  َّٝ ج ثأْلَ َّٓ َ    َِ َٔ ْٝ ثُْؼَ َ  ٟ َٞ ثُْلَضْ َٝ  ٍِ ْٞ َٚ إ٠َُ ثُْوَ ؽَّ َٞ ْٕ ٣َضَ ج  َ َّٓ ٌَجَم إ ْٗ ْٝ ثإْلِ َ ُُِق ًَُّ٘زً   ٍُ ٣َُلج ْٞ وَ

 َّ ُِِ  ِٚ َلجَُلَضِ ُٓ َٝ  ِٚ َٕ َظؼِْل َّٕ د٤ََج َي كَِئ ُِ ذَ ًَ  ْٖ ٌَُ٣ ْْ َُ ْٕ إِ َٝ ُٙ ثصِّلَجهًج    ٌَجُم َؽَخ إْٗ َٝ جًػج َنجةِؼًج  َٔ ٌَجُم إْؽ َِ إْٗ ٤ ُِ

َؽخَ  َٝ جعُ  َٔ ْٝ إْؽ َٕ َػ٠َِ ِخاَلِف ًَُُّ٘ز  َ ج ًَ َُ كَِئمَث  َٔ ج ثُْؼَ َّٓ َ َٝ    ِٚ ِِ غْ ٌَجِم    ِٓ ْٗ ٌَِخ دََمَؽجِس ثإْلِ ٌَجُمُٙ دَِق إْٗ

ثةِددِق هَدد ْ  َٞ ددجةِِن ثُطَّ ًَ  ْٖ دد ِٓ ددجءُ  َٜ ثُْلُوَ َٝ ددج  َٜ َِدِق ك٤ِ ْلضَ ُٔ َِ ثُْ ددجةِ ٌَ َٔ ددجَم كِدد٢ ثُْ ٌَ ٤ْدَق ٣َوُددٍُٞ كَِو٤ددٚ  اَل إْٗ ًَ َٝ

َٕ هَ  ج ًَ  ْٕ إِ َٝ ْٝ ًَُّ٘زً  ضَجدًج  َ ًِ ِْ إمَث َخجََُق  ًِ ِْ ثَُْقج ٌْ ُفٞث دَِ٘وِْط ُف دجِء ؟ َلنَّ َٔ ِٚ دَؼْدُط ثُْؼَُِ ثكََن ك٤ِد َٝ  ْ 
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د ِٔ ْٖ َػ د َٓ َِد٠  دْن َػ ٌَ ْْ صُْ٘ ٌَجؽ  َُ َٓ َٜج  َٜجِد ك٤ِ ُِالْؽضِ َٝ جع   َٔ ال إْؽ َٝ اََُِز ًَُّ٘ز   ٌْ َٔ ْٖ ك٢ِ ثُْ ٌَُ٣ ْْ ج إمَث َُ َّٓ َ َٝ ََ

وَِِّ ًث". ُٓ  ْٝ ِٜ ًث  َ ْؾضَ ُٓ َٜج   دِ

ٔدٚ هللا-ٝهجٍ ثدٖ مؽدخ   -مف
()ٔ

ؼدجً ػ٤ِدٚ  : " َٔ ًدجٕ ٓؾ ٓدج   :ٙ ٌدجم ُدذ١ ٣ؾدخ إٗ ٌدن ث ٝثُٔ٘

د ثً  ٜد ثً ك٤دٚ    ٝ ٓوِِّ ِدٚ ٓؾض ٍ: ال ٣ؾخ إٌٗجُمٙ ػ٠ِ ٖٓ كؼ ثُٔلضََُِق ك٤ٚ  كٖٔ  لقجد٘ج ٖٓ هج

ّ ثٌُِطج٤ٗز( ٓج َظؼَُق ك٤ٚ ثُلالُف ًٝجٕ  ُٔؾضُٜ  صو٤ِ ثً ًجةـجً  ٝثًضغ٠٘ ثُوجظ٢ ك٢ )ثألفٌج

ُد٠ ٓقظدُٞم ٓضَّلدنُ  ُد٠ مدددج  مم٣ؼدزً إ ٛدٞ مم٣ؼدز  إ ػ٤ِددٚ   ًنددج ثُ٘ود  ثُلدالف ك٤دٚ ظددؼ٤ق    ٝ

ًدن ػدٖ  ددد٢  ٗد٠ . ٝم ُد٠ ثُّوِ ٌدجؿ ثُٔضؼدز   كئَّٗددٚ مم٣ؼدز  إ ٔدٚ   ًٝ٘ ِد٠ صقن٣ ٌدجء ثُٔضَّلدن ػ ثَُّ٘

ٌدخ  ّٗدٚ هدجٍ : ال ٣ل َّٕ ثُٔضؼز ٢ٛ ثُو٠ٗ لنثفجً. ٝػٖ ثدٖ دطدز   إًقجم دٖ نجهال  َّٗٚ مًَن  

ٚ هجُض إمث ًجٕ  ْ د َُ دؼوِ  ٓضؼز   ٝ غِن ٌٗجؿ  فٌ ٕ هع٠ ُنؽ ٌٞ٣ ْٕ ٍ ك٤ٚ صا٣ٝالً  إالَّ   َّٝ ه  صا

ٓدٖ ؿ٤دِن هٝثػُ  ٌدْ دجُٔنثؽؼدز  عالعجً ك٢ ُلُع ٝثفُ    ٝف
()ٕ

ِدٚ   ِد٠ كجػ ٓدندٝد    ٝػ دُٚ  ُٔ   كقٌ

 ثُؼوٞدزُ ٝثٌَُّ٘جٍُ . 

ٚ ثُوجظ٢ ػ٠ِ ٖٓ ُؼخ  ُ َّٝ ٝثُٔ٘صُٞن ػٖ  فٔ : ثإلٌٗجُم ػ٠ِ ثُالّػخ دجُشطنٗؼ   ٝصا

َّٕ ثُٔ٘صَٞن ػ٘ٚ  َّٗٚ ٣َُق ُّ ندجمُح ثَُّ٘ذ٤دِذ  دٜج دـ٤ن ثؽضٜجُد    ٝ صو٤ُِ  ًجةؾُ   ٝك٤ٚ ٗظن    كئ

ٍَّ ػ٠ِ  َّٗٚ  ٙ   ك  ٚ ال ٣لٌن دذُي ػ٘  ٚ   ٝإهجٓزُ ثُق ّ  دُِؾ ٓنثصِخ ثإلٌٗجِم   ٓغ  َّٗ ثُٔلضِِق ك٤

ِد٠ دَّ٘ز ػ ٌُّ ُدز ثُ َُّ ٓلضُِق ك٤دٚ َظدؼُق ثُلدالُف ك٤دٚ   ُ ال ُن ً ٌَ ُِدٚ  ٣٘ ٔدٚ   ٝال ٣لدنُػ كجػ صقن٣

َٖ ثُؼ ثُز دذُي   ٝهللا  ػِْ . ًٝذُي ٗرَّ  فٔ ُ ػ٠ِ ثإلٌٗجم ػ٠ِ ٖٓ ال ٣ضْ لالصَٚ  ِٓ  ٍ ّٝ ثُٔضا

ٌُّؾٞد  ٓغ ٝؽٞد ثالخضالف ك٢ ٝؽٞح مُي"  ٛ . ًٞعِ ٝثُ  ٝال ٣ُو٤ْ لِذٚ ٖٓ ثُنُّ
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ج ثُٔلضِق ك٤ٚ كال : "عْ ثُؼِٔجء إٗٔج ٣ٌ٘نٕٝ ٓج  ؽٔغ ػ٤ِٚ  ٓ-مفٔٚ هللا-هجٍ ث١ُٝٞ٘ 

ٓدٖ  ٘د  ًغ٤دن٣ٖ  ٛدٞ ثُٔلضدجم ػ ٛدذث  إٌٗجم ك٤ٚ ألٕ ػ٠ِ  ف  ثُٔذٛذ٤ٖ ًَ ٓؾضٜ  ٓصد٤خ . ٝ

٘ددج    ٔددذٛخ ث٥خدن ثُٔصدد٤خ ٝثفد  ٝثُٔلطددب ؿ٤دن ٓضؼدد٤ٖ ُ ِد٠ ثُ ثُٔقوود٤ٖ  ٝ  ًغددنْٛ . ٝػ

ٝثإلعْ ٓنكٞع ػ٘ٚ   ٌُٖ إٕ ٗ دٚ ػ٠ِ ؽٜز ثُ٘ص٤قز إ٠ُ ثُلنٝػ ٖٓ ثُلالف كٜٞ فٌٖ 

ح إ٠ُ كؼِٚ دنكن ؛ كئٕ ثُؼِٔجء ٓضلوٕٞ ػ٠ِ ثُقظ ػ٠ِ ثُلنٝػ ٖٓ ثُلالف ٓقذٞح ٓ٘ ٝ

ٌدٖ  ًدن  هعد٠ ثُوعدجر  ددٞ ثُق إمث ُْ ٣ِوّ ٓ٘ٚ إخالٍ دٌ٘ز  ٝ ٝهدٞع كد٢ خدالف آخدن . ٝم

ٓدٖ  ٔدجء كد٢  ٕ  ثُٔجٝمد١ ثُذصن١ ثُشجكؼ٢ ك٢ ًضجدٚ "ثألفٌجّ ثٌُِطج٤ٗز" خالكجً دد٤ٖ ثُؼِ

َٔ ثُ٘جى ػ٠ِ ٓذٛذٚ ك٤ٔج ثخضِق ك٤ٚ ثُلوٜجء إمث ًجٕ هِ ٙ ثٌُِطجٕ ثُقٌذز  َٛ ُٚ  ٕ ٣ق

ٔدج  ثُٔقضٌخ ٖٓ  َٛ ثالؽضٜجد  ّ ال ٣ـ٤ن ٓج ًجٕ ػ٠ِ ٓذٛخ ؿ٤نٙ ؟ ٝثأللـ  ٗٚ ال ٣ـ٤دن ُ

مًنٗجٙ . ُْٝ ٣وٍ ثُلالف ك٢ ثُلنٝع د٤ٖ ثُصقجدز ٝثُضجدؼ٤ٖ كٖٔ دؼد ْٛ مظد٢ هللا ػدْٜ٘ 

ًذُي هجُٞث : ٤ُي ُِٔلض٢ ٝال ُِوجظد٢  ؽٔؼ٤ٖ . ٝال ٣ٌ٘ن ٓقضٌخ ٝال ؿ٤نٙ ػ٠ِ ؿ٤نٙ . ٝ

ٝ إؽٔجػج  ٝ ه٤جًج ؽ٤ِج . ٝهللا  ػِْ"  ٛ   ٕ ٣ؼضنض ػ٠ِ ٖٓ خجُلٚ إمث ُْ ٣لجُق ٗصج  
()ٔ

. 

ٙ ك٢  ٍٝ ثٌُالّ  ٞ ثُذ١ ٣ذ٤ٖ ٓوصٞد ّ ث١ُٝٞ٘ ٛ ـ صٔجٓجً ك٢ ًالّ ثإلٓج ٝٛذث ثُو٤  ثُٞثظ

ًدجً ٝ ٕ ٓوصٞدٙ ٛٞ ػ ّ ثإلٌٗجم ك٢ ثُلالف ثٌُجةؾ  ٝ ٓج ٓج خجُ ق ٗصجً  ٝ إؽٔجػجً  ٝ ه٤ج

ْ ثُقجًْ ٝهعجء ثُوجظ٢  ٝه  ًذن ٓغَ ٛذث  ٚ فٌ ؽ٤ِجً ٛذث ٣ٌ٘ن ٣ٝؼضنض ػ٤ِٚ  ٣ٝ٘وط ك٤

ٜدٞ مد(  ٝصذ٣ٞذدٚ  ِدْ ك ٛدَ ثُؼ ك٢ صذ٣ٞخ ثإلٓجّ ثُذلجم١ )إمث هع٠ ثُقجًْ دؾٞم  ٝ خالف  

ٓدندٝد(  ٝهد   ٖٓ -ملسو هيلع هللا ىلص-)إمث ثؽضٜ  ثُؼجُْ  ٝ ثُقجًْ كاخطا خالف ثُنًٍٞ  ؿ٤ن ػِْ كقٌٔٚ 

ًن ثُـوث٢ُ ك٢ )ثإلف٤جء( ثٌُالّ ػ٠ِ ػ ّ ظٔجٕ ٖٓ ًٌن آالس ثُِٜٞ ٝثُٔؼجهف ٓغ ٝؽٞد 

طج٤ٗز( هددجٍ ػددٖ آالس  ٌدِد ٌددجّ ثُ ٔدجٝمد١ كدد٢ )ثألف ِددٚ ثُ ٓددز ثُٔؼددجهف  ٝٓغ ثالخدضالف كدد٢ فن

ح ثُٔال٢ٛ: "كؼ٠ِ ثُٔقضٌخ  ٕ ٣لصِٜج فض٠ صص٤ن خشذجً ُضوٍٝ ػٖ فٌْ ثُٔال٢ٛ  ٣ٝؤد

 ػ٠ِ ثُٔؾجٛنر دٜج  ٝال ٣ٌٌنٛج إٕ ًجٕ خشذٜج ٣صِـ ُـ٤ن ثُٔال٢ٛ"  ٛ .
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ٓددج ثُٔؾددجٛنر  ُددٚ  ٣عدجً: "ٝ  طج٤ٗز(  ٌِد ٌددجّ ثُ ِدد٠ ثُلدنثء كدد٢ )ثألف ٝهدجٍ ثُوجظدد٢  ددٞ ٣ؼ

دئظٜجم ثُٔال٢ٛ ثُٔقنٓز كؼ٠ِ ثُٔقضٌخ ًٌنٛج ٝال ٣ضشجؿَ دضلص٤ِٜج ًٞثء  ًجٕ خشذٜج 

٣صِـ ُـ٤ن ثُٔال٢ٛ  ّ ال ٣صِـ"  ٛ  
()ٔ

. 

ُد٘ر  ٓدٖ كؼدَ كؼدالً ٓلضِلدجً ك٤دٚ خدجُق ث ِد٠  ٝهجٍ ثُـوث٢ُ ك٢ )ثإلف٤جء(: "ًٝذث ٣ٌ٘ن ػ

 ثُظجٛن  ٝ ثإلؽٔجع  ٝ ثُو٤جى ثُؾ٢ِ ًٌ٘جؿ ثُٔضؼز".

ٌدجةَ ثُلدالف   ٝٛؤالء ثُؼِٔجء ْٛ ثُذ٣ٖ ٣قضؼ ثُذؼط داهٞثُْٜ ك٢ ػ ّ ثإلٌٗجم كد٢ ٓ

فٕٞ د٘وط فٌْ ثُقجًْ ك٤ٔج ٣ ِد٠ ٝ ٗش صؾ ْٛ ؽ٤ٔؼجً ٣صّنِ ٔدجع  ٝ ٕ ػ ُد٘ر ٝثإلؽ لدجُق ث

ٙ دجٌٌُن ٝؿ٤نٙ  ٓغ ثخضالكْٜ ك٢ إدوجء  ٞ ًجُؼٞد ٝٗقٞ ٖ آالس ثُِٜ ثُٔقضٌخ إهثُز ثٌُٔ٘ن ٓ

ٙ فض٠ ُٝٞ  ٌٖٓ كصِٚ ػٖ دؼعٚ. ٝك٤ٔج ٗوَ ًلج٣ز ُٖٔ  مثد ٓؼنكز  ثُلشخ  ٝ ؽٞثه ًٌن

 ثُقن.

 ال؟* َٛ صقضجػ ثٌُٔاُز إ٠ُ ثؽضٜجد ُ٘ؼِْ َٛ ٢ٛ ٖٓ ثُلالف ثٌُجةؾ  ّ 

ٗؼْ  كو  ٣ٌٕٞ ثألٓن ٓلضِلجً ك٤ٚ د٤ٖ ثُلوٜجء فٌخ ظٜٞم ثُ ٤َُ ػ٘ ْٛ ٝخلجةٚ  كٌٔج 

ٜددجد ُٔؼنكددز دمؽدز ثُلددالف كدد٢  ِدوّ ثالؽض ٓدٖ ثألهددٞثٍ ٣ ُددنثؽـ  ٜددجد كد٢ ٓؼنكددز ث ِدوّ ثالؽض ٣

 ثٌُٔاُز  َٝٛ ثُ ٤َُ ك٤ٜج ٗر  ٝ إؽٔجع  ٝ ه٤جى  ٝ ؿ٤ن مُي ٖٓ  دُز ثُٔؾضٜ ٣ٖ.

ٞ ٣ؼ٠ِ ٗ ٍ ثُوجظ٢  د ج ثُُِّؼَُخ هج َّٓ َ َٝ جهالً ثُلالف ك٢ ثإلٌٗجم ػ٠ِ د٤غ ثُِؼخ )ثُؼنثةي(: "

 ْٖ د ِٓ ْؽدٚ   َٝ دج  َٜ ك٤ِ َٝ الِد.  ْٝ ضَْند٤َِدِز ثألَ ُِ َ٘دجِس  ُْدُق ثُْذَ دج إ َٜ دج ٣ُوَْصد ُ دِ َٔ إَِّٗ َٝ ؼَجِل٢    َٔ َٜج ثُْ  ك٤َََِْي ٣ُوَْص ُ دِ

 َٝ ٣ِن مَ ِٞ ؼِْصد٤َز  دِضَْصد َٓ ِٙ ثُضَّ ْد٤ِِن صُوَجِمُُٗٚ  ُؽٞ دج ُٝ َٜ ْ٘ ِٓ  ِٖ د٤ ٌِ ْٔ ِضَّ ِِ ِّ   كَ ِز ثأْلَْلدَ٘ج َٜ َشدجدَ ُٓ َٝ ثػِ  َٝ ثِس ثأْلَْه

إِهَْنثُمُٙ. َٝ ٌَجُمُٙ  ُٕ إْٗ ٌَُٞ٣ ٍِ ث َٞ ِٛ ُ ثأْلَْف ث َٞ ِٚ َن ج صَوْضَِع٤ َٓ ٌَِخ  دَِق َٝ ْؽٚ     َٝ َٜج  ْ٘ ِٓ غِ 
ْ٘ َٔ ِْ ُِ َٝ ْؽٚ   َٝ 
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ٔدد   ًددالّ  ف ٔددٚ هللا-ٝظددجٛن  ِدد٠ لددٞمر -مف ٗددش ػ ٛددج إمث ًج ٜددج ٝإٌٗجم ٘ددغ ٓ٘ مٝثس  ثُٔ

 ثألمٝثؿ.

دذَزَ    ٌْ دجكِِؼ٢ِّ صَوََِّد َ ِف ْٖ  َْلدَقجِح ثُشَّ د ِٓ ْلدَطْلِن١َّ  دِؼ٤ُ  ثإْلِ ًَ َّٕ  َدَج  َ  ٢َ ٌِ ُف َٝ ..." :ٍ إ٠ُ  ٕ هج

َُِِّ٘ذ٤ِدِذ  ـُ إالَّ  ُ ٍَ : اَل ٣َْصِد هَدج َٝ َٜج    ْ٘ ِٓ ََ٘غ  َٓ َٝ ٍَ ًَُٞم ثُ َّثِد١َّ  وْضَِ ِم كَاََهث ُٔ ِّ ثُْ ُٔ دَـْ َثدَ ك٢ِ  ٣ََّج ِّ ثُْ َقدنَّ

َ٘دج دج صَِْؼَدُخ دِجُْذَ َٜ ُ َػْ٘ َٗدْش َػجةَِشدزُ َمِظد٢َ ثَّللَّ ًَج ٍَ : هَد ْ  هَدج َٝ دج  َٜ ْ٘ ِٓ َ٘دْغ  ْٔ َ٣ ْْ َُد َٝ ًُدَٞم ثُُِّؼَدِخ  ِس َٝ َهَنَّ 

ْٖ ث ِٓ َنُٙ  ًَ ج مَ َٓ ٤ََُْي  َٝ َٜج ؛  ْنُٙ َػ٤َِْ ٌِ ُْ٘٣ ْْ َْ كََِ َِّ ًَ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ِ َل٠َِّ ثَّللَّ ٍِ ثَّللَّ ِ  َمًُٞ َٜ ْش َٔ ُُِّؼَِخ دِجُْذَِؼ٤ِ  دِ

هَ  َٝ َُ إالَّ ك٢ِ ثَُّ٘ذ٤ِِذ    َٔ ضَؼْ ٌْ ُ ِٚ  ََُّٗٚ اَل ٣ ُِ ْٖ َفج ِٓ ج ًُُٞم ثُ َّثِد١ُّ كَجأْلَْؿَُِخ  َّٓ َ َٝ َٜجِد.  ْٖ ثاِلْؽضِ  ْ ٣َُؾُٞه ِٓ

َٞ دَِؼ٤  " ُٛ َٝ ثِء  َٝ ََ َٗجِدًمث ك٢ِ ثُ َّ َٔ ضَؼْ ٌْ ُ ٣ ْٕ َ 
()ٔ

. ٛ  

ِوّ ثُضلٌد٤ن ٝثُضذد ٣غ  ٝثُؼوٞددز ثألخن٣ٝدز ثإلٌٗجم ٝثُؼوٞدز ثُ ٣ٞ٤ٗز ال صٌض

-ًٔج ًذن د٤جٕ ٓشنٝػ٤ز ثإلٌٗجم ك٢ ٌٓجةَ ٣عؼق ك٤ٜج ثُلالف ٝٗر ثُؼِٔجء ُِٔؼ٤ٖ  

ػ٠ِ ػ ّ صلٌن ٖٓ ثمصٌخ مُي ٓضاٝالً ًٔج ك٢ ثُ٘ذ٤ذ ثُٔلضِق ك٤ٚ  ٝمُي  ٕ  - فٔ  ٝؿ٤نٙ

ٓدز ثُقؾدز ٝإه ٓدٖ إهج ٌد٤وٚ ٓغدَ صٌل٤دنٙ الدد  ك٤دٚ  ُدز ثُشدذٜز  كدئمث عذدش صذد ٣غ ثُٔؼد٤ٖ ٝصل ث

 ثُضوص٤ن دؼ  مُي ثًضقن ثُذّ ُٝقن دٚ ثُٞػ٤ .

ٛدذث ثُٔٞظدٞع  ٕ ثُشدن٣ؼز هد  -مفٔٚ هللا-هجٍ ثدٖ ص٤ٔ٤ز  : "ٝٓٔج ٣٘ذـ٢  ٕ ٣ؼِْ كد٢ 

ٌدٕٞ كد٢ ث٥خدنر  ُدي  ٣ٝ ِد   ٝ ؿ٤دن م صآن دئهجٓز ثُق  ػ٠ِ نلر ك٢ ثُ ٤ٗج إٓج دوضَ  ٝ ؽ

ٓغ دوجةْٜ ػ٠ِ ثُؼ ثُز  ٝٓغَ إهجٓز ثُق  ػ٠ِ ٖٓ ؿ٤ن ٓؼذح  ٓغَ هضجٍ ثُذـجر ٝثُٔضا٤ُٖٝ 

ْ ثُق  ػ٤ِٚ ٓغ مُي  ًٔج  هجٓٚ ثُ٘ذ٢  ػ٠ِ  -ملسو هيلع هللا ىلص-صجح دؼ  ثُو مر ػ٤ِٚ صٞدز لق٤قز  كئٗج ٗو٤

 :ٚ ُد ٓدغ هٞ ِد٠ ثُـجٓ ٣دز  ُدي  ٝػ ٌْدُي َُـُِلدَن »ٓدجػو ددٖ ٓج َٓ دج َلدجِفُخ  َٜ ْٞ صَجدَ َُد دَدزً  ْٞ َُوَد ْ صَجدَدْش صَ

                                                 

(
1
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 َُُٚ»
()ٔ

َ إهجٓز ثُق  ػ٠ِ ٖٓ ننح ثُ٘ذ٤ذ ثُٔض٘جهع ك٤ٚ ٓضاٝالً  ٓغ ثُؼِْ داٗٚ دجم ػ٠ِ    ٝٓغ

ثُؼ ثُز دلالف ٖٓ ال صا٣َٝ ُٚ"
()ٕ

. 

ٚ ٓغ ٝؽٞد ثُضا٣َٝ ٣ذو٢ ػ٠ِ ثُؼ ثُز   ٓج ٓغ هٝثُٚ دئهجٓز ثُقؾز  ٝٛذث ثٌُالّ ظجٛن  ٗ

ن  ٝ ٣ُذ َّع  ٝ ٣ٌُلَّن فٌخ دمؽز ثُٔلجُلز  ًٔج ًذن د ٌَّ ٤جٗٚ ك٢  هٌجّ ثُلدالف ؿ٤دن كو  ٣ُل

 ثٌُجةؾ ٝفٌْ ثُٔؼ٤ٖ.

 ٝثهغ ث٤ٌُِٖٔٔ ث٤ُّٞ إ٠ُ  ١  ٗٞثع ثالخضالف ٣٘ض٢ٔ؟

 ٤ًٝق ٗضؼجَٓ ٓؼٚ؟

ٍ ث٤ٌُِٖٔٔ ٝٝثهؼْٜ ث٤ُّٞ ٗؾ  ثٌُجفز ثإلًال٤ٓز صٔٞػ دجالخضالكجس   دجُ٘ظن إ٠ُ  فٞث

َ ثُٔ٘جهػجس ٝثُصنثػجس  ف٤جٗجً ًغ٤نر  ٝصلضِق ٝؽٜجس ثُ٘ظن ٖٓ ثُقن٣ص ٤ٖ ػ٠ِ ٝف ر د

 ثُؼَٔ ثإلًال٢ٓ ٌٝٓضوذَ ثُصقٞر فٍٞ ًٝجةَ ٓؼجُؾز ٛذث ثُٞثهغ.

٘دٚ  * ك٤نٟ ثُذؼط  ٕ ثُضؼ د ثُقجلَ د٤ٖ ثالصؾجٛجس ٝثُؾٔجػجس ثإلًال٤ٓز ال ظدنم ٓ

ٖ ثُؾٔجػجس ثُٔلضِلز  ٕ صٌؼ٠ إ٠ُ ثالؽضٔجع؛ ألٕ  ٝال فنػ ننػجً ٖٓ ٝؽٞدٙ  ٝال ٣ُطِخ ٓ

 ًالً ٜٓ٘ج ػ٠ِ خ٤ن ٝػَٔ لجُـ.

ٗدٞثع ثالخدضالف ثُٞثهدغ دد٤ٖ ثُؾٔجػدجس  ٝال ني  ٕ ٛذٙ ثُ٘ظنر إٗٔج صصـ ػ٠ِ دؼدط  

ٓدج ثُودٍٞ  ٗدجٙ  ٝ  ُدذ١ مًن ثإلًال٤ٓز ال ػ٠ِ ًَ  ٗٞثع ثالخضالف  ٝٛذث ٛٞ ثخضالف ثُض٘ٞع ث

ٌدنثس ٝثُٔؼجلد٢  ٌدجد ٝثُٔ٘ ِدز ًذ٤دنر ػدٖ ثُل ٔدجع كـل ُد٠ ثالؽض ٌدؼ٢ إ داٗٚ ال ٣ُطِخ ننػجً ثُ

                                                 

(
1
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ٛدجس ٓدَ  ثُقجلِز د٤ٖ ثالصؾج ٘دٞع ثُضٌج ٌدذخ ثُضلدنم  ٝثُٔلضدنض كد٢ ثخدضالف ثُض ثُٔلضِلدز د

 ٝثُضؼجظ   ٝٛٞ  ٓن ٓلوٞد إ٠ُ ف  ًذ٤ن ك٢  د٘جء ثُصقٞر دجصؾجٛجصٜج ثُٔلضِلز.

* ٣ٝنٟ  ثُذؼط  ٕ ٛذث ثُضؼ د ٝثالكضنثم خ٤ن ٤ٌُِِٖٔٔ ٖٓ ؽٜز  ٕ  ػ ثءْٛ ًٞم 

الً ُعندْٜ.٣ضنًْٜٞٗ ك٢ دػٞصْٜ ٓج دثٓٞث ٓضلنه٤ٖ   ٓج ُٞ ثؽضٔؼٞث ك  ٤ٌٌٕٞ مُي ٓؼّؾِ

 ُْ ٌَ ٓدن ثُود م١  كدجُِق ٓدن ثُشدنػ٢ ٝثأل ٝٛذٙ ثُ٘ظنر  ٣عدجً هجلدنر ػدٖ ثُضلن٣دن دد٤ٖ ثأل

ـُ ثُض٢ ٣و مٛج هللا  ٌد٤تجس  -ًذقجٗٚ ٝصؼج٠ُ-ٝثُٔصجُ ٌد٤تجس ثالكضدنثم -ٓدٖ صود ٣ن ثُ ٓدٖ ثُ ٝ

ٔدز ٝثُٞه٤ؼدز كد٢ ثُٔ ٤ٖٔٝثالخضالف ثُٔذّٓٞ ٝثُض٘جكي ػ٠ِ ثُ ٤ٗج ٝثُـ٤ذدز ٝث٤ُٔ٘ ٛدذٙ  -ٌِد

َ غِخ ث٤ٌُتجس ٝثُقنن ػ٠ِ ٝثُلنؿ دٞؽٞدٛج ٓشنٝػجً  دَ ٣ؾخ ًنث٤ٛضٜج  ْ ال صؾؼ ٌَ ثُِق

 ٝٓلجُلضٜج.

ٙ هللا ك٢ ثُطجػجس  ٚ ٝثةضِل٘ج ػ٠ِ ًضجدٚ ًٝ٘ز ٗذ٤ٚ -ٝٓج ٣ م٣ي ٓج ٣و م ٙ ًذقجٗ ٞ  غؼ٘ج ُ

ًدجس ثُضد٢ ص -ػ٠ِ غن٣وز ثُصقجدز ٝثٌُِق -ملسو هيلع هللا ىلص- ٌدذٚ ٖٓ ثُل٤نثس ٝثُذن ٓدج ٗق ِدؾ  ظدؼجف  ذ

ٕ ًؼ٤٘ج ُالؽضٔجع  ٞ ٓطِخ ننػ٢ -ٖٓ فٌٔز ٝٓصِقز ٖٓ ٝمثء ث٤ٌُتجس  كالد   ٕ ٣ٌٞ ٛٝ

ُدز ٗضجةؾدٚ  -ًذن د٤جٗٚ ٔدذّٓٞ د ال ٝػ ّ ثُنظج دجالكضنثم ثُقجلَ  ًٝغ٤ن ٓ٘ٚ ٖٓ ثُ٘ٞع ثُ

 ػ٠ِ هِٞح  د٘جء ثُصقٞر.

ٕ ٗلنم د٤ٖ ثالفضؾجػ دجُو م ٝثُقٌٔز ثُو م٣ز ػ٠ِ  ٓن ه  ٓع٠ ٝلجم دٔ٘وُز  ٝالد   

٘دٚ-ثُٔصجةخ  ٌدْ ثُو م٣دز كد٢  -ٝإٕ ًجٕ ٓؼٚ مٗخ كضِوّ ثُضٞددز ٓ ٜدذٙ ثُق ٝدد٤ٖ ثالفضؾدجػ د

ٓدٖ ؽد٘ي ثالفضؾدجػ  ٜدذث ثُغدج٢ٗ  ٌدضوذَ  ك ًدضٔنثمٙ كد٢ ثُٔ إدوجء ٛذث ثُٞثهغ ٝثُنظدج ددٚ ٝث

ّ مُي  ُٔجمث ٗلضنض دثةٔجً  َ ثٌُ٘ز ك٢ م  ٕ  دجُو م ػ٠ِ ثُٔؼجةخ ٝثُذٗٞح  ٝال خالف ػ٘   ٛ

٘دج  ِد٤ٌٖ ُ ثألػ ثء إمث  مثدٝث ظنح ث٤ٌُِٖٔٔ صْ ُْٜ ٓج  مثدٝث ػ٠ِ ثُٞؽٚ ثُذ١ خططٞٙ؟ ك

َ دٚ   ّ دٕٝ فو٤وز ثُؼٔ ْ ثإلًال ٖ ُٔؾند ثً ك٢ ثُذًٞ٘ز دمٝى  كو  خططٞث إلدجدر ث٤ٌُِٔٔ
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ِد٤ْٜ   ٓدٞثه٣ْٜ٘ ػ ِدخ  ٗدٚ ٤ُو ٝٓغ مُي إمث دجُ٘جةْ ثٌُجٖٓ ك٢ ثُ٘لٞى ٣لنػ ٖٓ ٗٞٓٚ ًٝٔٞ

َ ٗظٖ  ٗ َ ٛذث ٝٛ ٚ ػ٤ِ٘ج إمث صلنه٘ج؟ كٜ ٖ ص٤ٌِط ٘ج إمث  غؼ٘ج هللا ًِػ هللا ػ٤ِ٘ج ػ ٝٗج  ًغن ٓ

ٖ  ٕ ٣ضلن ثٌُِٕٔٔٞ ٣ٝظٜنٝث ػ ّ ثصلجهْٜ إمث م ٝث  ٚ ٖٓ ثٌُٔٔ ٖ ثُظٖ دج،؟ عْ إٗ ٖٓ فٌ

 ْ ٖ ثألػ ثء ٣ضٞٛ َ مؿْ  ٕ ثُذؼط ٓ ْ  ٕ ٛذث ؿ٤ن فجل ٖ ثُؾ٤ٔغ ٣ؼِ ثُٔصِقز ك٢ مُي  ٌُٝ

 : إٜٗج  دٝثم هٌٔٞٛج ك٤ٔج د٤ْٜ٘.مُي ٣ٝوٍٞ ُِ٘جى

ٌدٕٞ  ٘دز ٤ُ ًدال٤ٓز ثُٔضذج٣ ٛدجس ثإل * ٣ٝقجٍٝ ثُذؼط ثُٞهٞف ٓٞهق ثُضًٞػ د٤ٖ ثالصؾج

ُدذ١ ال  هن٣ذجً ٖٓ ثُؾ٤ٔغ  ٣ٝنٟ  ٕ ثالخضالكجس ثُٔؼجلنر ًِٜج ٖٓ ؽ٘ي ثالخضالف ثٌُجةؾ ث

 ٣لٌ  ُِٞد هع٤ز.

ِد٠ دؼدط ثال ًدَ ٝال ني  ٣عجً  ٕ ٛذث ثُٔٞهق ٓوصٞم كد٢ ٗظنصدٚ ػ ِد٠  خضالكدجس ال ػ

ٛدذث  ٔدج  ٕ  ٔدز ك٤دٚ... ً  ٗٞثػٜج  كئٕ ٜٓ٘ج دال ني ٓج ٛٞ ٓذّٓٞ ال صصِـ ثًُٞط٤ز ثُٔضٞٛ

ٜدْ ددذُي  ٓدٖ ثألكدنثد؛ ألٗ ثُٔٞهق ٣ٌٖٔ  ٕ ٣ٌغ  كنثدثً ٌُ٘ٚ ال ٣ٌغ ؽٔجػز  ٝ ؽٔؼجً ؿل٤نثً 

 ٚ.ثُٔٞهق ًٞف ٣صذقٕٞ ص٤جمثً ؽ ٣ ثً ٝثصؾجٛجً ؽ ٣ ثً ُٚ  ٗصجمٙ ٝخصٞٓٚ ٝٓ٘جهػجص

ٚ دإ ثه٘غ ٗلٌٚ ٝؿ٤نٙ دئٌٗجم ثُضؾٔغ ٓطِوجً  ٓؼِالً مُي دجُؼ٤ٞح  * ٝ مثؿ ثُذؼط ٗلٌ

ٔدَ ثُلدند١  ٜدج  ٝآعدن ثُؼ ٜدن كد٢  صذجػ ثُ٘جنتز ػدٖ ثُؾٔجػدجس ٝثُؼصدذ٤ز ثُٔٔوٞصدز ثُضد٢ صظ

ٝظٜنس ثُضؾٔؼجس فٍٞ  نلجن ثُ ػجر دٕٝ ٝؽٞد  ١ ٗظجّ ُِؼَٔ ػ٠ِ ثًضٌٔجٍ ثُ٘ور 

ًدال٢ٓ ٝثُو ٔدَ ثإل ٘دغ ددٚ كد٢ ثُؼ ٓدج هد  ٣وض ٤دجّ دلدنٝض ثٌُلج٣دجس إال ٗظدجّ ثُشد٤خ ٝثُض٤ِٔدذ ٝ

 ثُذؼط ٖٓ  ػٔجٍ ثُل٤ن.

ٝال ٣لل٠  ٕ ٛذٙ ثُ٘ظنر صلضو  ثُنؤ٣ز ثُصق٤قز ٌُٔضوذَ ثُؼَٔ ثإلًال٢ٓ  ٝال صقد د 

خطٞثس ٓق در ُضطٞم ثُؼَٔ ٝثُو٤جّ دلنٝض ثٌُلج٣جس ثُٔع٤ؼز  ًٔج  ٕ ٛذٙ ثُضؾٔؼجس إٕ 

٠ٌٔٓ   ٝ  ٕ ٌٓٔجٛج ٛٞ ثُال ؽٔجػز  ٝ ْٛ ثًْ هجة ٛج ٝٓؼِٜٔج ه٣ٞش ك٢ٜ ؽٔجػز دٕٝ 
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ٔدٞس  ٝ ػؾدو  ٝ  ٝآمثؤٙ  ٤ُٝي ٜٓ٘ؾجً ٓضٌجٓالً هجدالً ُالًضٔنثم ٝثُذوجء دؼ  ؿ٤جح ثُوجة  د

 ؿ٤نٙ.

ٔدن ثألندلجن  ددَ  ُد٤ي دؼ ُد ػٞثس  ٓدْ ٝث ٝٛذث ٓج الد  ُِصقٞر  ٕ ص٘ضذٚ ُٚ  كؼٔن ثأل

ٝ هنٕٝ  كَٜ ُِٗؼ ُّ دػٞص٘ج ػٔنٛج ٣وجى دجألؽ٤جٍ  ٝصـ٤نثس ثُشؼ ٞح مدٔج صقضجػ إ٠ُ ػوٞد  

ٔدنض دٔنظدٜج   ُضقَٔ ٛذٙ ثُنفِز ثُشجهز؟  ّ ٢ٛ ٓنصذطز دانلجل٘ج صذٛخ ددذٛجدٜج  ٝص

 ٛٞ ُِ٘ظجّ ٝثُٜٔ٘ؼ ٝثُؾٔجػز. -دئمٕ هللا-ٝصٔٞس دٔٞصٜج؟ ال ني  ٕ ثُذوجء 

ًدَ * ٝثُذؼط ٖٓ  لقجح ثالصؾجٛجس ثإلًال٤ٓز ٣َؼُ ُّ ؽٔجػضٚ ٢ٛ ثُٔصد ٔدجً كد٢  ٤ذز دثة

ْ إ٤ُْٜ  ٢ٛٝ ٗظنر ظ٤وز ك٤ٜج ٖٓ  ٕ ٣ضنى ؽٔجػضٚ ٤ُ٘ع َ ٖٓ خجُلٜج كؼ٤ِٚ   ً ٕ خالف  ٝ 

 ثُـِٞ ٝػ ّ صو ٣ن ٝثهغ  ١ُ ٖٓ ثُؾٔجػجس ٝثالصؾجٛجس ثُٔٞؽٞدر ػ٠ِ ثٌُجفز.

 ثُٔٞهق ثُذ١ ٗنثٙ

 ٝدؼ  ٛذث ثالًضؼنثض ثٌُن٣غ ُٞؽٜجس ثُ٘ظن  كٔج ثُٔٞهق ثُذ١ ٗنثٙ؟

ٌدَ   : -، ثُضٞك٤دنٝدج-ثُؾٞثح  ِدزً ُ ٗدٞثع ثالخدضالف ٝ ٓغ ٘دج   ٗدج خدالٍ دقغ ٗدٚ هد  مًن  

ًدال٤ٓز  ًددجس ثإل ًدال٢ٓ ٝثُقن ٔددَ ثإل ٓددٖ ٝثهدغ ثُؼ ٗدج  ٔددج مًن ًددٜج -ًٝغ٤دن ٓ ٜددج هللا ٝفن دجمً

٤ٖٔ -ٝفلظٜج ٌِد   ٣ٌٝٔ٘٘ج  ٕ َْٗلُِر ٖٓ ثألٓغِز ثُٔذًٞمر ػ٠ِ  ٕ  ٗٞثع ثُلالكجس د٤ٖ ثُٔ

 ثالخضالف ثُغالعز ثُٔذًٞمر:ث٤ُّٞ صنؽغ دجُلؼَ إ٠ُ  ٗٞثع 

* كٜٔ٘ج ٓج ٣نؽغ إ٠ُ ثخضالف ثُض٘ٞع  ٝٛذث ٣ؾخ ثًضغٔجمٙ ٝثُضؼجٕٝ ػ٤ِٚ  ٝال ٣صـ 

 ٕ ٌٗؼ٠ إلُـجء ٛذث ثالخضالف؛ ألٗٚ دجُضٌجَٓ ك٤ٚ ٣ضْ ثُٞثؽخ  ٣ٝضقون ثُٔوصدٞد ددئمٕ هللا 

 دجُشنٝغ ثُض٢ مًنٗجٛج.
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ٛدذث  ٌدجةؾ  ٝ ُد٠ ثخدضالف ثُضعدجد ثُ ٔدج * ٜٝٓ٘ج ٓج ٣نؽغ إ ٌدؼ٘ج ً ُدٚ  ٝ ٕ ٣ ٣ؾدخ ثفضٔج

ٌدٖ  ٓدٖ ثالخدضالف  ُٝ ٘دٞع  ٌَ ُ ثُٞد ٝثُٔقذز د٤٘٘ج ُٞؽٞد ٛذث ثُ ًٝغ ًِل٘ج ثُصجُـ  ٝال ٣َلْ

ٍ ثًُٞغ ك٢ صقو٤وٚ ٝثُنؽٞع إ٠ُ  ٓغَ  َٛ ثُؼِْ ػ٘  ثالخضالف  ٓغ  ٚ ؽ٤ ثً  ٝدذ ٣ِوّ ظذط

 ثالُضوثّ دوٞثػ   َٛ ثٌُ٘ز ك٢ مُي.

ُدي دٔقجمددز * ٜٝٓ٘ج ٓج ٣نؽغ إ٠ُ ثخضالف ثُ ضعجد ؿ٤ن ثٌُجةؾ  ٝٛذث ٣ؾخ ػالؽٚ ٝم

ٔدَ  ٌد٘ز ٝثُؾٔجػدز  ٝثُؼ ٛدَ ثُ ٓدٜ٘ؼ   ثُذ ع ٝثُعالالس ٝثألهٞثٍ ثُذجغِز  ٝثالؽضٔجع ػ٠ِ 

ػ٠ِ ٗشنٙ دضلجل٤ِٚ  ٝٛذث ٣وضع٢ صقو٤ن ٛذث ثُٜٔ٘ؼ ٝصق ٣ ٙ صق ٣ ثً ٓلصالً ك٢ هعج٣ج 

 ثُؼو٤ ر ٝثُؼَٔ ٝثُ ػٞر ٝٓ٘جٛؼ ثُضـ٤٤ن ٝؿ٤ن مُي.

ٓدز ٝال  ٛدْ ثُؾٔجػدجس ثُِٔضو ٛدذٙ ثُٔؼجُؾدز ثُٔطِٞددز  ني  ٕ  كعَ ثُٔؤ٤ِٖٛ ُضقو٤دن 

 دٜٔ٘ؼ  َٛ ثٌُ٘ز ػ٠ِ غن٣وز ثٌُِق.

ٜدج   ًدغ كد٢ ٗشدن ٜٓ٘ؾ ٛدج ٝصودجمح لدلٞكٜج ٝددذٍ ثُٞ ُد٠ صٞف٤د  ؽٜٞد ٢ٛٝ صقضدجػ إ

ٝٝف صٜج ٝثؽضٔجػٜج كن٣عز ٓ٘شٞدر  كئٕ صؼ د ثُو٤جدر ك٢ ٌٓجٕ ٝثف  ك٢ هٓجٕ ٝثف  ٖٓ 

ٍ هللا  ثالخضالف ٖ ٌٗا ٖ ٓلجً  ٝٓق ٓ ٚ ّ ثُذ١ ٣َُؾنُّ إ٠ُ ثُصنثع ػ٠ِ ثُن٣جًز ٝٓج ٓؼ ثُٔذٓٞ

ٙ ثالصؾجٛجس  ٕ صعغ ك٢  ٣ُٞٝجس ػِٜٔج صقو٤ن ثُضٞثلَ ك٤ٔج د٤ٜ٘ج  ثُؼجك٤ز ٜٓ٘ج  كالد  ُٜذ

َ إ٠ُ ٛذٙ ثُـج٣ز ثُٔوصٞدر. ٝٝؽٞد ٜٓ٘ؼ  َٛ ثٌُ٘ز ك٢ ؽٔجػز ٝثف ر ه٣ٞز ًل٤َ  ُِٞل

صؾجٛجس ثألخنٟ ػ٠ِ ثألهَ إٕ ُْ ٣ٞف  لٞف ثألٓز ًِٜج خِق ه٤دجدر دئمٛجح ثُ خٖ ٖٓ ثال

َ ثٌُ٘ز ٝصقش ُٞثةٜج  ٛ  ٖ َ ثُؼِْ ٓ ٛ  ٌُُظ ْٔ ج ٣َْ٘لَُغ ثَُّ٘جَى ك٤ََ َٓ ج  َّٓ َ َٝ َُٛخ ُؽلَجًء  دَ ُ ك٤ََذْ ج ثُوَّ َّٓ َ كَا

 .[1ٔ]ثُنػ : ك٢ِ ثألَْمِض 

ٓدغ ثُضؾددن ِددز ُِضطذ٤ددن  دددَ  ٛددذٙ دددافالّ ٝمد٣ددز ؿ٤دن هجد ٌدش  ٔددَ ٤ُٝ د ٝثإلخددالن ٝثُؼ

َّٖ ػ٠ِ ٛذٙ ثألٓز دٞف صٜج ٝمن ٛج ٝلالفٜج.  ثٌُٔضٔن ٗنؽٞ هللا  ٕ ٣ٔ
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ٓدٖ ٝؽدٞٙ ثالخدضالف   ٌدؼ٘ج  ٓدج ال ٣ ٌدؼ٘ج ٝ ٓدج ٣ َّدج  ٘دج ٝد٤َّ٘ ٝٗقٖ إم  ٝظق٘ج فو٤ودز ٓٞهل

َ ثٌُ٘ز ًٔج صؼِٔ٘جٙ... ٗٔ   ٣ ٣٘ج ُضقو٤ن ٛذث ثُٞثؽخ ثُشنػ٢ ٤ٌُِن  ٝف َّدٗج ٓؼجُْ ٜٓ٘ؼ  ٛ

ٖ كند  دَ ٛٞ ٖٓ  ػ٠ِ غن٣ن َ د٤ٖ ثالصؾجٛجس ثإلًال٤ٓز  ٤ُٝي ٛذث ثُ٘ ثء ٓ ثُؼالهز ثألكع

 دػٞر هجةٔز دقٔ  هللا ٣٘ضشن  د٘جؤٛج ك٢  ٓجًٖ نض٠ دلعَ هللا ٝػٞٗٚ.

ٟ ثُذ١ ٗنؽٞ ُ ٟ إخٞثٗ٘ج ثألفذجء ٖٓ  ٕ ُ ػٞص٘ج ثُص  ٌٞ٣ ٕ  ٙ ٞ هللا ٝٗنؽٞ ٖ ٗ ػ ٝٗق

ٓدٖ ٗؼجندنْٛ كد٢  د٘جء ثُصقٞر ثإلًال٤ٓز ؽ٤ٔؼجً ثُذ٣ٖ ٗقدذٜ ٛدْ ٝهللا  َػدوُّ  ْ ٝٗضدٞالْٛ  ٝ

ْ ٝ ًنْٜٓ  ٝال ٗنٟ ألٓض٘ج  ٓالً إال ٖٓ خالُٜج  ٝال ٗذط ف٤جر إال ٖٓ خالٍ  ٓؾضٔؼ٘ج ٝ ؿالٛ

 دوجةْٜ ػج٤ِٖٓ دػجر ٓؾجٛ ٣ٖ... إلػالء ًِٔز هللا ك٢  مظٚ.

ٗج ِ ّٝ ِد٠ ػد ٝى ٝػد  َٖ هِٞد٘ج  ٝ لِـ مثَس د٤ِ٘٘ج  ٝثٗصدنٗج ػ ٛد ٗج كجُِْٜ  ُِّْق د٤   ٝث

ََ ثٌُالّ  ٝ خنؽ٘ج ٖٓ ثُظِٔجس إ٠ُ ثُ٘ٞم  ٝثؽؼِ٘ج ُٛ ثرً ٜٓض ٣ٖ.  ًذ


